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 1[ مستمع ؟؟هلعلتت, ةصعلرأ 4ةعدطتسص طائام» عار لع
 معورردا1 هل 4ةسدطتطتعك مودع (طقلتلد ءيمادعمدتمع طتقامعاد ]!ئ-
 طععر .١ (. طمححتعسمعت لتاتععمتتم ع« ملغ طتط]. طدعل. 82غ
 ءلتكشتم ءا ةصصمامتتمسصع معاج دلطتكاعدتتك. (0نم لع انطتنو معن
 ]نعام ممدايدمتمم طص لتحتستم ةعملعستمع ممداندع ]111 ةدندسضتك 20ع2-
 طم زملي ءحدصم اننا ععدسم 3), هي عجن ةععلت6, تغ 10ص 11! ةلطعلتت
 هرمانك_ طتخامس عدكم دصاعع ةنقلتععد طنطا: هنطععدع همداعدع دعدمءدصتح
 ءوع هعوطتعمودر مقهتتعمد .هتمك نستلعمد ها ص هطوعتسسم 1ءنع !دغعمج
 امعر ةقدعتسمتت ءمممموءعععس. اطيغ انطحطسع نتنلعمم ءملتعتق كوتع
 روع مصاص 0غ ق4عوعر مات ءدردان عم 2 ةدحتست طققأمت 2ع 2 جدت ع1
 رررتوع وع ؟[مععطقتر معصتاطم امصصعت هدتطت ةصقماءعاعصلا كنس !01هوم-
 ممامستمع نيتنموتع عمات عمدأمع طتقام»عفسم ءمصاسع»ع 1ةعئاع مدع
 1هطوخ. 0( ن0م0 نتنلعمم لع 81ءدهموامدسصتدع طتقاض12 ههاتك 979ج
 1 ملئمستسسسس كتدصح 561 ةمدز طاح دلع عمر ةعباتمدانلم ععتسب طقتنتسم
 ىمطامأمدت , طعم عجصتاتسس 1ص متتلاد مع2عاعععم ظتعوموع طلطا1ه
 لظععوم هطحتسم ءيوع ؟10عوطتت» 2), هم لتعمتسك 00عءا ىتتزتكلقمست
 تدعي ممامطتستو  ننم 5[ن01مدوزتم كل. طمصت ةاطعصتسد رو ةصماممت 0
 1 جايعللو ءاتمونع ننهع ؟نتساتتا 5081م115 015013151110222 مه-

 1١ 01. ©ةةاانصع1 دلع ععاعطعتع قصععتاوعم 1827. الل. 65. م. 641-45

 2) 0 1عردسدسر ننأ هع 17 ةلكعلتن طئقامتم ةردلمع ءعماسعمتاقع ماسهتسم
 طهتن1 او هزمان5 10 1852013556ر دع عز. 1 1. 2. 5 كتل عملا

 مهام. 1لعرص ةاهاسعمسملمدس 0ع لآكقمسسمم .(ذص عرقا. طتطا. عا هدم
 1.1. م. 62),. 5ءطتس1عصقتم دس 0 11يطعاو6 طتطا. هه. 1. 11. م. 5.

 رعرنق. 86م0. 211150106. 5
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 سلا جل مدل :

 رمصاعمم , كنزا كناتع ]1[ ععدسحسم هدمت عجام] ا تنص ةططقتطأاتك 06" ةتتت م
 هعد]معمصعتك ةللك دععامأتك ممدعصلمست ةصت]هجمدع 11011 (2. معدعأ

 رم. 51511:) طدلع مهام !ططعالت طسرتم ءلعصلت ءمصقتا انتصب
 آ. طظأ مسسحتست نمت عمج جتعام» ءدح طسراتك !!طعالا ءهدصلعمم
 ءووعر نا كزدعكمع عا ةعوومأت عمد عم جا ةصدس طتقام# 125 612213
 وزار هع هوس عملك كدغ محتلاتك هيمو عأ.  م5ععامامع صلنصم ملتح
 كو 81هدمممامصستتتع طتمامسمسمس امس ةدءاغع قععورمات طمملم ءهعرمدن وجع
 مهامع طتقام2© ةهلزادصحعلتاو تأ 561 ءمصختستمه 5ءعنعو دماتلاص طع 223-
 عاصت نيتنملعمسم ةلز أعاد ءيتععدردطع 53), هرعدلتوم م70ءع0د65, نتممتح
 ىحفسص ةعوع مانخ طعالل طتقامتتم 2 5 كدعأ 0جم00 اعدصمدعأأا مقتن-
 ممانممسع مخمطع لتكاةصعام قا. اندلاع 1دعزلاع امركم طقعع هرد عدمت
 817 جلع علت حس مدحتسم  مهرن5 1ه«عامدععمب 1تعععع مماعجدك. 8 [ءودع طنع
 معتق !نطعدستك ةهصاححسم 0عطعاتستع و دعا حط جتتعام»ع ةمدم رقص دم
 تصوموتع هعتنع ىدءلطعطلم ءىا ندمعدزانك. اككدصح طمط 1ةمتااسسم
 مضخم 1ءعاتحع مددساتك دععتسصلمع رمدصأتك طا ةحاتطتع ©5أ ةمصعد
 رتس , 1[هعدعتع ىتصغ مآامساطت2, ناتتطاتك ص 1عاند مدتخاعت 20 5عد
 بتسمممسم دلل لتطتتع و 5عل ةمدد ردصت دععجصلم موعد 2[1 هل دتتعأام“
 يآ ممعدععتمأم تأ تتح م0م56 ةعوجمأاا طتقامسممج 20 11ءه5وممأغة-
 رماوع يمتنع مدأمع مه" هات هدحعمب كادت اعدصقتتع ؟ه]تتمدع 216دغ
 آأم ذص ىراتعم. ةعع. م. 18, 11 هي ءلثأ. طمس. هل 1طتتح
 [1تاطقلعت ظلعصم معمدجه عدم ةتعاما» ءمدزاتت علا  ضرأو رصم ضرأ حوتق
 سرغلا ةعييمر, ننمكأ 20 خ4عءععرمأت ةعودع هع 81ءقمرممادصتمع طعءا1وح
 رستصص طتفمامسحسح 0عدعتطءحلمسج جععامعاتتكز © رح قمع لع مان
 يمن عدمتمع طائامسادع م. 140. 150. (طحتستسم لتعتن ![ةعدك هلأ
 ماو - 0 طءزءلمس و كاتزد "عوطتنسل 517112 ]261*1ءعاسسم , 1 «مزدات5 ه0

 81 ءوهممامستمسم هععتمةنتلمسص ءاتوعصلتك طئتختمدعر يدمع مد"ه[ععاو
 طقتتل ه0) ءعاودعأب دهعامامدعك مطلقا طقس ه1 همدان 1ع م2عءامصم ةرعوح
 اجددرتت 1! [ورحتنج 15 511 ماتو معرتا عد عع ةصلصلتك 11155618 2.

 2) س1 نت 4سم تبت لح 1مماتتع ممدااسادت زتذع دخت

 2) ©دصصتسم 201251, م0115 طصسعل. ظدلفكأ ةهط 1[ةتصماعءعننم ةلئاث ةنوع
 رجامرتعتس دص السع فعورردا1 ءعدرسعممأمع قام 10 149. طتتسلق ]010-
 رهو عدت نانهعلقختست : هداكتمأددء ه0 دهس" ةاتمصستم ةصاعمعمت !ةاعتلت 265ه
 0 تع ع دمقانعم ىقلتعع ةتزدم]ععع عم دمعت دعمعدموتانسم ةقذع لاندعتو

 نام عضتك لاو 26 ةرتذو ع5أ ةمضندس ةنعاتتصعسا سدت. كنا طقفع: لعراو

 ملسان «) فرشالا نب يفايلا اهيذع ناكو شيلا لرنف ةراقيلا يلا لالضو دادقملا
  11212 22, 113117٠وزع طعس هامانق )4
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 مهسسسل 0 _ تممصس٠سا

 7نزأ نعم. 1 نهتل ؟10عمر طنعي ءمصقتأ هدححسص , يتنطاتق 5ععت ماما
 20 هزممعد طقعع ا هلتخ 1هدخكوتح طتتراتق ععوفعسا5 دعماطعملم ةعععق-
 هزغو ةهسطتختق ماج , انك ييمععنسنانع اتطاوتتع اعععهتتاتتت 011120-
 محصت (بطقا (ةتحتصم اعطصخ7م»ء هلط معدطتلاتع مءوومدتسب . ءعاعنةتكاتتم
 هيمن ومهام »تلطتم 1دسلمطت انغعع ععداه دتصغر ءعمدحتسم .طلئاما هم ءمصح
 كمصحمتنما ةسسصيحادم !ععاسدع  زمعدص(لهقز 1دع ع ءمصقتللم ىف
 ((6. 11.) ذه 1سم طبغعسعأار مغ صج دصحسم .1عمعدتضتتتو (02001©

 هععتمداهع  ىزصغر طتقامدحسمم :انتتم م1031*عقذا1 111120[
 لعمتص ععصم ةعصح م م15 عداتمصسع نمهلحمصح طقطتنم كبسصح عنععاك طلح
 دامعتعام عصف متسمستع ج ةودتمعم طعالم د0 ةعووماتسمسس و هط طمع
 20 31ءومزدوادصتمع معد متتمعععل ععقمت». ١ طاتصع ذبح :ةععاتت 02 ها اعدخج
 2 مدساع هدم 1"عنيمعمتعم» ه0 كرحتمعا طغعللت طئئام»عمسح 12 هلع
 ]تفتت و انغ دم ممدكاك مم ةنتلعمب 5ععام ا مدععسم تمم نع طلح
 ةامرتادسحتسم دعماعمب 28003 نعع.. 8نوزمع عجم يمان عممامع طلقام-

 اولمذو اولحرا مث اكاص . «فكففق ديشملا رصقلا يلا اونك هو. دعم ئمو وش

 املها اضيا اوهلسك شيرعلا يلا لدعاراو امها اوللَسف هم هذارولا ىلع

 اهصلص' هش لكو نالقسعو ةزعو ساهمو !ديذو )1 حفر جقر لها :كلاخاو

 لن مذ ةيريط ىلع ةديبع وبا * دنغ يلا اولصو يح هدادقملاو لالش دب يلع

 دق اوذاك ىنبذلا ثدعوو ابد يب و سود 6( ىيو* يارضو دلاخ مه دعب نىم

 مهرمكا اذاو ىنيدنلا ياخم ماقأ دقو طدقلاو مدرلل اميِم * ايلاعاو تيعصلاو

 نيطسم . (ل ندع طنع هرج. [[ةحصفللم عويس طمددتتسم ]70 ةوذدصتنتم ن1 بلص
 ده ةععرمات ترص معلم انمتطسدك ةتامضتسمو دع عنه طنع لعدألعفسدسأ , دع
 2م. 85. 3. 4. 5هلتق ةصرتقتعا, . اك هدصتسق طقفعع ءهدع مهعع هممص ةهللك ده
 ةزختعم م0651[ 5مم كادتدودك يندم انقتتت ةرنل قسدطعوج دم '1ععتو
 102 لساتاا6 لاناتت (2226ءوزنانانل ةذغ 1110:2010 جو (ىهعوع تطرد 01:1 نتا, ©

 0150 1[ تلانصل) [”ةل 1١ 701. 800. 885. 0-1 اديبلا كش

 1. 8. 600. ادين هع و ان206 ةةلاعتم ططمتصملك ءاأ د 2. 14. 60112

 تو ادي هدوو 1ةوعدلسدسم طمص ةكسصفأا : 1هععدلتتد> 1هدئوود !تنك

 سمن 6 ةععودجتالا 2003 هر لعموم (ةعمم ؟تعتسم (؟. 1 علفصل 00
 1033) طعدرجمصلعتتع مساعد. ة5ئانك ونام ]00 ءهونععتم 112081. بع

 النضج جت ةعمم طلع 541 (تموسع 5ءان همام كععزمات رةتس 1
 هءعنزموتخمع دمعات 0116121 11

 ه) آرععاتم  ةعتاست“ .طقتتما . عد ةمل11 كغدساأد ينص [آهدسفل 12. 199. 1201.2 56115115 61
 رتمععتس ة0عماأات ديسغ 120012عو كك م. 99 7. :

 طرز ءكلم 1كددط صمام 2. 97. 146. نط1 ءطصعسل مأتم ءمساتتتت جان لوقا <00.



 منبج 1 2

 كمر ه0 يحمس ةستطغع طنع للتع (عاب معدعع. م. 16::21) ةينعام»» طفح
 دمار“ ينم 10عم مموزاه ظدعتت هل ةسنعامعر متطت طمط ىدلتق مهلغاز
 11322011323 3 مدعلتمسس كودسمع اضاع ءأ معوزمأا مءاتاتست 1221-

 مجاز مرد عسب 10 عدت 122131556 511501601.
 ' 0نتطسق م1 ممرعم 20لدقر 11د عتمع (ةعاتدع طسزتق مدعاتك
 زملماعمد ص طقتسل رنهتنعتك ةنصجت] ةععمم دهس ةملتونع مهمل ةط
 جاز وردتس 4مرعوطسسس طتمامعتمع ءمصلتغمدخحسم طتتعاتتم نانقصلاتسصت ةط>
 هرتعوس غم تصل عل مرمزعكاتم ءووع نمعمم مه0015 مام ع5 5عومنان0-
 ننعر متطنا زهصح ىدجءمعدأ لسسطتتح تمصتم ر نحلم 1لعصم ةسعام 1-
 دمردمامستمع نتمتع طتقام مس ءمصغعاسسمتا. اآنصلع 0ع هردعج
 رتل طمرحتمم هددت أ ةتعامت»ع ها 20غ طتمام »نعم 1لعمم  م1:01--
 دانك داهمت عص(لتتسم ءددع دزدمدمععأز ندمت تنم عقدا مدعم طتع طماط 80-
 وردت مم]و عع جصتصتتق هىأر 50م 10 ةدسصاتس طععحلا عع ةصطصتتعاعر
 ندم0ل هى 2155 موامصتتمع طتمامدتم طمع طنععسس نسمس( متت ع1 م0هق-

 هلأ 211611.
 11. 2ع جتجعام»ع صتسر  نتتتك تعدل هطتا1123 201303 26]0-
 منصر ل5 لزد هيا ك4 ةسصطتعمم نددعدانم.. 'اعدلتاتم 1ءعار لح
 يمل علتسم (ةلطت- ةطلهلادل 810هطمسس ثل .طغعصع هدحقت طعوس ىو
 اععل) 1ممءطتلت .ءك 8[ةصتصت همدععتسم ءاب 2 .1ةعصاتسو 11011
 جلل عءامسحم دمصستت (ههشتسم 3. 130 11. هدم. و61 200) هزمعد
 ردت ة]]1هدكتس جمعامدنعمم ءقوع. نا هعماعماتمع ماسعسم هطواقتع
 مم] ]1عوزق 00هءع4 هرمعحتسم ةمدمتسم 1ةعانم 2). . طعصستتسم ءصلط
 ازدهددع ةعوطت مع 1200165 طممد ه2 ءدأن 12 115 0025016113,
 هط دمعازتأنو دذام 1مدءاتل1 هموععم تكمععاعو. المص عدا عهد انح

 ندمع طلع تبسم ع2 جم1هرو هد ءاتدحم 1هعععع ؟هعوطاتلعو 0132
 وعهسم عدس ص ماعطع مهقعت مماععدصتكب ان شبأ ن210 2.23:
 دمع ننتلعمس ]ئصودمع 2110 1 62 معماطوكو هزععم طقعع
 ديالا ك0 اول حمم طتعمع زدصز دعس ةصعاتسمساتك دلاتسمتك هععلمأد
 2) 17عنات 0 اال ل في ل ةلص. ه0 قمطناك قطن
 21. 11. 2. 1مسعتنمم هل د5ء1ععاه ةهدع طتقأ. 11ةلعطأ م. 47. آب

 ميقعأ. 1]ةصقلكم



 0 ل اي لا يح

 ءوؤع (1لعضتتم حتطم 5ععامعد ءاتمسم طئقامسأ عمد همدللممع انأن 50-
 طم هغ ىصعتمسسم) ر 112 هدلتعس هرععي طقعع 202 8
 4 ةهط ئا1و ؟؟نلطعلتم ر ؟ندأ هتتأ معانصتتق جان[ 11 ماطتم5 طلع
 مامر عمو مء[ععءصلتتم ؟عصقفاأديعر :مخم1ععام ءوذع لمععاب  اناعتع
 ننال 0ع ائسعتمع ععمتم 1211 دعت عمل زك طععوتتعم لعفمتب
 ]موته دتاعمسمو نينمع دععتسم [دطعمتتطاتك ةععطاتع ]هالتك م0مه-
 عوالم ءأاذص دعممأتك ءانقصتن 1"عوتعماوأم ءدأر ةزعتك ةط .هدمصتطاتك
 ااطستم طتمامدتعت ةععسضسعمأت 1هطسلهدزكر قةصاحتحمع طتقامتمو 210ءاتح
 طصمق ممتللع ءغ تصقر طمعصمتت 1ةطاتلتكر 1115ؤهرعم لعععمم 87 تتم
 ستصت (عل. اكجتة5د (01[. 1807) "ءعمعمتادتتخ ةتتأ م1332 211غ 100101
 مازتام متدعتج ه8 يتممأ لدطتم ةمتعع تصتسعاتع ةازتاسس 126162 5و
 درع ص طنق ءاتحصم هردععتطتم 1؟7؟جلععلنمستد 5ءمعتاتتعر وننته ةاطسنلت

 1عمع همتوعمع هدمنه هغ هتسحتلا همدقتلتم دععامأد .ءودع ؟10عدطتع 5.
 ى1 صتصم ممدنعم 1ع ةرمدتك نممع ظهتت“ةصتتتخ "ءطاتق هك 50
 اند ممم جامع تاصأ نهرا ةطاتكو 5011م101عمم 201 125621121115 016
 [؟مهلنغد 20ءاتاع» مءامعمتعمم , .ةاسصتمأ1 كوع وندملتك طتكامعتسم
 0ءععأ جلتمدودع ةمعاوأمد ءمدوتع ؟ءاسمأ1 0»عد معدطاتسم طتوامعلح
 مق جتجعام» ع5 طقطعأاو مقص داتمدع نلعمتعمسس زر طم ؟ءمتسم طتقام-
 رستكتسم معد ننمدصم0و تتصنع ععوادع رص هتصع زعمه أ تاممتم
 ءعممصعصتغعمج : 5ع0 ةدلعمم و يحن ءءعتتسم ؟ءاتتكاهاع ءأا 1مىدو 5112 ةطح
 ءكونم 1ةسصح طمطتلتسم طتقامسو همس دسم ععصغتق ددقع عامعتدمم
 ءاعطرعوأ ءموعع1 نودع ةدع مكبس : يتحع هماقصل 3 م202515 26ععم10-
 تصح هممت: عدم ةمكاتللدعع ادع: دحصصسصتتتست. 11طنصع طقتتل ةحتطاتتغ
 جتنعأم» طتحغمعتحسح ءمدسصصسصعما 5 رداسعاستتو .هدعمهتتت 761 ءهوكق ممطح
 متتط 011323 12516525 ماعاتتتتك 01125 ممءعاهع ءأا مجتاطم1هوو ع

 طععت هممصتع طته ةتاعللاجهك ْ .٠)2

 5) قفوومرجطتت دع طتطا1هاطععو نعام عنطزتاقسم ةتنصتلع همنق جه دقمع هاتتس
 معج1معءاندسو نانت0 ظاطقتندأ قهعور مت 5نلاطقست 1ةعاوه 8عا3هصتطاتق 8
 طقس ةضانلم و 112عات2تع ؟ان]عوتطا5 51710. ل . (نءاعرتتادب ءاتا2 طقعع ]111عانةع
 ؟ن1ع3715 ؟قا11ع1ه ةتتعاماث1 1م51 0عطعقساتتتتو ةوتتالعتت طم ءاتتنح كمت
 11ةهسفلع عمر 51 نانقهع هع طمع ؟هصاع 1نععتعر 20 رمعام»15 5611 مقعد
 عامه ممعتععسلع عقوع لستم ننم نينتلعتس ةعترام»1 ةملاشتق 21111

 10متر 5ع ةقاعتتقعم ماعضتسدولدع دماهنع ةولتق طقطانتم

 2) ودوننع طقسا ممتعم»ن, ت00 11”0ه:طء1ما16 1". 117. م. 595. (ءداع 8[ةطح
 سم0. طعج  ال1ةطعتنلا - طعم - ]آ2ةءطقتست 5ر136 1طققامدعتمتتح ا 21ل1-
 مقسم ءةضتمم 015 ءطما»“ندسح 192,000 03د: 2عولدتع 0 قمل 15

 1 ع0121 06عالوأ



 مسسسا 32111 د

 طاسصتمتو ؟ع] دم طقعرأ نيبممم طنع ءلتصتتق , 11 ؟دهزرتوأدصتقع
 ءءعمانعممتمع طلكام عدس ممعاع هطوتم كاتصخغ طمص» 2 20ع هيمقحس
 طتمام“ عمر 5ع0 ه2 مدلئتمدع ءاتدصح, نسم "عد عت مواتت عتتمكر م10-
 طدطتلا هلتئعمم. '1'هلثك هتحتعص طتئامسمسب اعوعادصلاف هالو ءادتم
 دكا(0هرتطتع مسوطتسح طتقغمعت عك ةصعموصتام دععلتم .لعصسسم هدعتس
 مماعجدغز ءعماع مز 81جسصتسا دعاهأغع اا هلع علتسك طقعع ةععاجأم اعقح
 010155عغو ءموتامتا طعونتأو بكتع دع102عم 5ع مأ0مد:عد طئقأا معا عت طجتح
 زاتك ةعداسسد هطموتسمت طاعمج اهعئات 0عدعسعتمسخ (؟: 111) :
 5عل دع ؟ماتتمدع ندتلعطج ؟106اجع ديسعامع آ١' دطعلتتتق 1قج
 معاط1ل) ءموعحتف .طقطععت.. (0تمصوتممسم صتصت للم يدقاولا لاق
 ددعمت نك معمعاتاسعو !1[هعدك اددصعم عمععتاسع د 1130 م6هأةصدتةع
 طتمامسم (عمل. م. 34و9.) . ةدلتع متعصم»ةطتاتمو ذص نتم ةيتعام» 20
 لمامستك  تتزدكلمفسي تتزاتك جسعام#نغوهم 81[هط حمم علم - ط]طءور ع هرصقتع
 فاح ها علل ةصصتخمتسعر طلع : معمو نءوخغ طتقامسعممت 5): (0تهع
 تما ععام ةدصتمسو ىعق موز ددعأ ةسعبسام 213:ءام نيا آ1'جاعلتت 1مج
 كرتك روودقسمم .ةصءسعتأا !1ععاممتطسعومع ىع نأ :ءاعععمب مادمت
 03 ةعت دمصصتستم طائامس تتسم ؟ءهملاتخمسنع موانع. .اططحلام نتنلعسم
 مع ؟0ةلععلت] عامان ىزكع اهدلتا1هصع هزكع دععامأتق طقتتست»ع مواعم
 مغ ةعرتتمر» هعضتودأامو» را له اهغر د1 هحمممم عملو أ طعم صاح 20)©عءاه
 مدت أهم ر 22221160 د عدد طفطعوم 5 جلطعلتمصمتسف [1ءنعر ١ يحمصم ةعدحتم#
 معتم أ هر" مدعم مممد»ع  ةنماتودخ .هعطتو 2"عونعمأتا ةمدم ةطعاجتات طقح
 ىامرتاعا صمصتصع ةلععع مماحتتغ: تكتمح ةدصدعت 20عاما دع 2 ءاع»ع
 1 جلععل1و . لتكتصعدععع محتاطتك لدطت[ةعلغو نتنتلصت عدد :ةععامج

 عع نتجعد لدم  كاهاستسمتيؤ5 ١١ دلع علتدسم , تسد 1هرعكوتم 1مئكاتتت
 همن 0711ه »اططعإوأ1. "ل 197.2. ىوذر معمعأم امههمعات نان0 عع 1021و
 ماعمم ممدصتسع خطت - مموج - 11 - طع - !طجمدوسص - طعبج ءاطعامأ ةوخ
 ازد ه ععمعع زللم لتكاتضعاتك ءىدأ. (ندنه يحتلعمسم مولتمدع دماح [ةطن
 منمعامسسو مدععام5 ؟ءديوعمج جعصموءءءعطتسق , نيم !1!طعوستمعءاصت
 ةسعتسمتم , ص اناتسشلم هرعمك ؟عاعع5 17 دطعلتا ةللسخكت دسك ممددعسم
 تنعم ةعرماورتتك 5عتردامد-35 ءموصمسصتستق ممدطتسا كتطىاتأات ءصاتمت.
 ماع معودع 1طن ءطئلتطعمس معويتع ةطتلا عله طقعع هرعت هم ننح
 متع ءيفامتسا 1هدحصف طئئومع ا1تلتم . همصملم 2 جءاعجع 71 هل علتم

 دادغمب يرغلا بناها. هدام [طص- طتلاءعصب 00000 قفادنا! ٠١ دحض 1.11
 رج. 132. هل دعيضطسسب 1عنع ةعونتضت» , 91 ةلطفلاتسست ةذط همتعضامات ظةعح

 ل201 مدعم رسلتعتم مهمدعفع 1نصعامتسم اههلتخت



 مرمم[عءام ءووع ا(عدامصطتخغر نتمطصعممسمح 1طصع ءطئلاطمعسص تصح هةصستلتق
 معوتسمعس ات هردانم هم 0101355ع لتمععاع هكاتعصمما

 «(لانم معجم 1ص ممم ىععام» طلع ةتنعام» ؟طععضأب هع فنللقتتق
 لعممتسم هدطمصتطاتع طنتق همعكطسدمق ةصقعالت عت مماععتغب طمع امهعص
 جاطلسممك تسمو تسمح 20م2 155غ مماتتكوتمسم طلع 2 ةععتلت م
 نط. تصل ععتسمت طصع طعالم ةصغع» 11هطحسصست ءلمهصمو ءآ طع
 عالوعع»ع همعرتعتسأ هدعكاددتمتم. 1دصاتتسم ءطتصم 122 01025012
 مءطاتق معدات هءاعطءدصلتخ ءا ىمدصصعملحصلتم ةكودع "ءاتعتمدع حق
 لععمءوصلمر ةدعصلم ءغ دط 205 عود مدحتس سصتستطاتق منع
 دطت ةصفتت] ععغر غل تصح مدعو مدتتسم ىكاطصتتل 1دصعتتعد ءءصاتاتسم ةمتح

 مو مءالمع»ع ؟هآستمدع مهطوطتاع ؟10عداتتت.

 111. 5ع0 همعرعدع فىأر نسمع هءاغت طتقغم»تعأ 0ع 11[ءودهردوأهح
 ستقع ىرحاتعم 21 هدع اخد لدصغور ططعوزأاءرع طتع مءعععممءععر ندتم
 معاتتك 0ع 10ع ةعهترمامعتك طتئام»تعد ءمصقأعأ.  آص تم اهددعم
 لم]عصلتمج نتمل مدت دع زص777عدوز5 ىدلاعمب طقتتست8عع ]12غ

 دمطق1 011 20 طتفغمعتحسم للمس طك ءداتعمص لقسم

 1) 13146131113 (م. 25 ), ن1 '!1طفطدعتادع ذم طمع تغ لك
 ؟ءداتعتم مععمصععع ؟10لعاتتعر ءمودع مم كامع نال 21غ عمودصل عن ءصح
 لكر ةصصم 11. 21. مل عرنط1 ل5 ءطحسعمب 2 81هعدتعدط طعص- ةءطمطتدطو
 ملص -ءنلمط (0ع هممدصصتستطدت5 ؟. ةصلد) ر (نطقص»ةتك ها 1:0ءددودسم
 دط مسدس طعص - 5210, طظقفععممج ه6 كلازوطتس هط 1ز30ط- طعص-
 عمصعمب 2), قظحدمدم دلط مط - محتتقد- ]ددءطقعأا هععاتمتأ25 ءهقوع
 مدلل[. كدعوتلا زعهتطسع طمع ةسعام»ع دصصم 1110 طغعالمصسم تطتودع

 20 ظيدسدطتستأا5 كك "لع لتك كمدك لتعاككتصحسسم.

 2 1رنمصعءدتم ('1'. 11. م. 204) دتتعام»ع 1ظزدلط 1لعددذصو
 1[جععمسم ءأ طوعاطعمتندس , 11[هعدتعدط ةلععط1 لدءطقسعمسم هءمتخ

 3) عطع. قه: 4146183. 101 12 - ءطغمد. هو. 0ع طئق
 مرموق ةهععار ص هععع ةعدط. م. 178. 1ردلطتتس 11ء3مزجمامح
 ممتع نسعطعو ةصعارتأدكر 112طتطستسم - طعص - صمداعسم (ن1ءءوزتسم

06015255 10 

 4) 0محصعم طل 81عو0مماأديصتمس انتم 106 حصصم 060اتم هن
 مهلتسللا ندا هعممأم7» 212]5عم5 دعاقأم من10 (ءطعوي هب طب
 775), 0ع اهسصعص ءا ليل ىعصتتح طتكامتعج مدتطت ةاتكم عمر

 2) عوأ عصلسم 11 مئاغ 1هوعرلمدم م0 يمسيع .

 يوي ع1 2



 هدم ١ 9 0( مس

 10245:51115)12 187:31473157387:515 5), ك2عمطز[ددحتسم م2112عاطقب 2
 ءىصخضدلل أر مغ معوطعد زدصمص دسصم 11. 17. لسعع كقاقرو ونمت
 مررت - ط©طعص - 321-21 ؟10عءاتتتخ , 1ظ10عقددسم و لعاتتلع دب 21 10ةدعححسم
 ه6 مطدلتسم يمتعصمفمدع مه20عأال0 (ندزاتك -متلعتم 222116هطتق
 50ل1ع5د معصعد ةينعامت عم ىزغز طعوتتع كتطم 12116 نات15 0

 مرحدطتتسي كهاناك 0ع [دعانك مه عدساتتست 1(2عمج 0656-21.
 نر كسك مععاسسم ن0, 011001 ىةتا 15504 و 20 هتتقصطقصب

 لع 81ءومرحمامستتح معهدنك15 ةععدقر '1'. 1. م. 234 زردسح ةتتت7ت0ت 0
 لع 1'دعمتخم , 3[هددلد رو (راعععدام , اماه ةعااطتس 1نعع 01هد0موامستقب

 معوعاطتتس نم لسعع هععتمولتو "ءاعتأ 2
 (0نتطتئكعدتسم 51 2 177 2 عللو همداعو ءاهتم مم مهتختك , ططتتلح
 ادتك همطصقعمسكاتف 2عوصع هع 015دعمكتك طلع "عمءساطتع رو ه1 ؟عأل هدحتكد
 درك ناتدع ةتتعام» هدعممطتم ععدنتم ماسعتسمم ةصتصاوءاتلا و ةاطط»ل 1
 [مصطتسصت 5مععاعد 1دعام. -كسجسمتتسس .ءيعمنلاسك سععسب تع عمد
 لتعخ 1ظردلطسصي طغعاطسحودع 11هومزجمغمصتمع ممدأ ةعور ما م عاتق
 1سععمفتسم» ءىدع ىتتسح ]ظكاسححعتسم ددصمت[. .اكانطتل اهصعص لع ةطسصتعتح
 طعص- كه101 1ءعتز (نتعءءوزتوجمع ءدجات عامعامسم دمص طدطتطم , ةتلل
 لولعمسمع ءلانكوتع ة5وعاتذ ؟1201د1. 1" ععدمم»أ5 »0135و ©
 نتتطاتك طتمامدتج لمءعدل1 ءقتتدد دمام 12عزلع ءدععأارو  مهتنع15-
 كسقف طقطعأاز يتملوتتع م. 24. 0ع (1عءءوزتم هصصم 11.18. هععاتح
 موخم مءاععاتعو اهصح دعا ]3ع ممصتاتت و 111 كنت 2101211 10
 مم تذاع مط" لمطتأعد 3 ). أ يدمصعتتمتم م2112 قصات 121-
 ]مودع طغعت زات7عأم هءاعرخمو دعتاما معد ر طع ءمذ نتا لعد ةطصقعت» 5ع
 ءمىصقمتتهصغعمر عدل ع»ع ؟10عمر دلل ةدعصعط ءعماتئوزطحتتسصست عقأو
 صال تنمح ءمرحجمست هع طمع طدمدام طقسمتزدع. آنصلع زعمت دص هدصطصتح
 طوق ءزاتك تعصععكو هنت دمداتتتسم ىاتزم2 ؟1201ءدكحتسماتق , ط5
 طتمامرتتم ءمصقتلتتك دععامامعاو دعواتتع همعئاتتتن, ةزع 12 20510
 نينموحمع م2هجانمدت 10 هسصحتتك , هئطتل ءءناسح طقطعمأعج ص وندتم

 5 ذم فم 5ةدطن 11: 02 11 1. 103. 51 1ةتطعال 561121 ©5أ 0100
 رمسدعنمم ةقل دعا. طتقا. طلقت. رم. 47. عدع هن00. كدتمطنق مءاعتاب 130-
 طاتانل ةتدت0و 15 105 ] جرت اماةتصوتتع 11ع5هزد0ه1ةيصتقتس ةانطءعتقوع . هذ
 جم 20. زهدتح دفان اعرتج ةانطت1755ءعر ]واعد ةدصع لتتطاتممتا هس طاسقعتسم

 ل عص لدداتت 51

 2) (ممععمو [هصتعذرم ندا طقس ]ةننئطتخ كاست (تغ "1" طقم مطقست كعمو معتم
 رت. 282. (ةعلععس. طققا١ ءمدصرم. م. 4929) ططثع هدصتلاعاع ةهاتاتك 6516
 (ق نعم طخ لمفمتتدي كنععدت ةمردعاتقساو طقتل لنط1ع قعوطانسم ءقأ ضايع.

 3) قةعورتماأ هجران عمفاتم ةص فل. طع هل مصب 17 عامل“ نا



 3 متكتتا 21 م سسسم

 «مئمعمرتتتط دعا ماماخاتمط مم 115 516 025625115.  (رععاع ص
 صال 1عرع ء1عصرمم»ع لعدهتتطءدلم ]دتلطتم . أ  عععتتلالك دعت
 مماتتتغ طتقام»س عمم طسرتق ععصعتتتو ةصهعمتسس , نليفست اط طغالتق
 طتح مدسسصم (نطقلتاداسم اعصممعع رص ياعم اعلم ععقاتكقو نمع
 . ناتحست مدضنتست >2عاع اننصم م10ماعت 1مكوتنتكلل 261122 00م1
 1مل عمق ر اتت 10م1 قمعوطعو بص عضم 0ق ][[طعمدختسم 16د
 1عدوعمو ممع220112 56752121 © ممدأغ ءعراطتطصت 5 2105 ه0 مام

 ممم لمن ممانععتسأ ةدكلق ءمطقأفأ :
 11. ةازطت1هدمتصتتك ةدصحعتح هردعند طقعع ؟؟هلععلتعصح قناتقع
 ءلحصتمت» طقتتل حصن ةصلاتعمق. طعلضستتسم ءصلقت ءاتنط 51211121
 طتقامسمع [عمعافصلمع ععصتتم طتعتخوتع هع هلاك 1هددخاتطاتخ طقتتل
 معسكر ءعاتسم 10 115 عصفت زا526 «عماغ ةمععاسمتسم ءزاتك ءودتلع
 تورخع ناتم ن1111 لع 115 هعصا1 ءدلسسم 511 !!ننتلتتتك ءمهصقأاعأ. 106-
 1201ع طتقامضعتم يسمع طمتتا ؟تبفاخو ءد مطاوع ءقةطقتتاعأو هل
 مكءومرءودأت5 نينمع ءدىهتصعب 5ءهرعضاسق طتقامسمع 1!!ه12 ةقذع مممصح
 ةاعدغر ءءاعتم 20 دطمدنتست 5ع مامنتمم 22121210525 121مل ت5
 ناماتت. !ططممصاستخ ؟عد0 تاتلتك ءهقا دءهعاججام»» 20 عءمم7 همه
 1همحعوصتسم 111هدحتسصم معمل سكع دم لفل. .اطتمتاتك طلقت 01121112 ©220-
 معرف 106 طقطعأا ممتصسمتتس ءاندسد !0[1عممتسم طمصصتتت2 115ا2 ةلئتطت
 ناتهعوزأو ر 01غ طقتتل ءيتعدسب دلع معان ممدد)أ ععموهتطتمع هع
 [[ةخصلحع مسدعدزلدسل. 8 [عع ذص طتخ 120عم -ءزاتك دتق[ععامدو ءاننم
 0111ع عمتك ءيمصمعب كنت مصاطتسب معمدتكنم ممتع عدم عع 2315
 جدت م"هى35 ة]1عدم 10عم ممددتددع هداعصلدك. آلا [هععدسم و ناتعتطخ
 عزك هلت هععمامععص 20 ]ةصعتمع ةعوطتعدع تطءسمع 1206-

 ]عود ءغ ةصطتطتسم 2ععاتتتق ©«02005«ءعملتمم ءمصكءانء.
 طوعو طقعع 815م مماحسصتتع هععتجهتمع طتقامقع ع ء«ملتعع
 هلتاأو هدأ 60هأاتسععسمأا , ط. طرمعوطوعطتت تع !1![هعوصتسم (01عدأقق
 همم عسمع عممتا مممصتت ت1 نعمات ةذاصحف ء م0. ظدللعمقت لعدعتمأم.
 مكرعدغ اهسدعم ص 2م6هعضدمطم 1ءدالسمساانف دعتمام 1ءععدلم طقسا
 دممتسمر" 120 ماض مهد عم02 سمسم اص ءمل1 طم هط جعدطت اد !ئطةعاتك
 هعوصوللق.  ؟ عورودعسم ![حانصسقفمم ءمصقتلغم هدمتقأو 011511102 ص
 دلصمأدت مدع صنعا ءدعع ددلتك طقطعصق. .(بهلع تطأ 021 ععملتك

 م10 عطور ةحتخ اح عدت ةانأ آن 20115 12016251: 03360332
 يحعصسلمكت. .(رءعنوحتسم 0م1ءةجلتتسصم نتت00 ءملعع ظ"ت1لعدمتك ةص طمع
 رداتختلسم طقتشلا ةماعععدمسم طقصع طتئغمعادس ءىعطتطءأز ندم ةةتعم
 طتع هع عم لعد عادوا طتقز هدخعمم ءمرتتسم 0112 هلع ءمداتطعأ مم

 دجتالءاعأ 20 رجلي عاصم لع اهأم هرععع 1عمعرلحدست. :
١: 2 
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 12.1. 1.4. 00ن1 طثع هل 4طن -هطه202, 5ر126 م13616عأم 1610
 حل ةردقستس» هند ]اعملك دحتقذاتك 01د قةلط 04112 - طعص - طماط و 10عنط «0-
 لعبم ظطصععسك هلكلعتم دس طعالن ةرويتحعم هط قطن -هطعتلم (,. 0ءلل1عوب طئح
 عاما1ع لعد 5همنهمهتسم 1.1. م. 8-285)و ءاذس ةععجماتقعم هذ رث رج 1: 1-2 ©22-
 ةلمعت (ةهعممعم. ال1 عصمط. م. 57. 58. وى. ةلصما. طدتسقلع. م. 108) ه0 0دصقح
 ضدص 0ع]1ععهاتتا#ت. 560 تكتسح ءرت136ه]هضتسم طقتستدتح 8065 موعتطط م20طدتت
 ممددتاو انطق كتطح ةتتئاتتسعمام نم طقطعسأغ لمص 5ةأتق عالق5191 1
 طتقامرممع اكعافع +10 عصمت. س نس ا81ةهلتصم 1.7. ةنمم#و و ع7 ت26 03عهاتتتو
 ةدع ممهنه06هطتطاتك ناتهلل5 انطق ةزد. 0ءللع] 1. ©. م. 286. عداه عأ ©ا>

 ما1هغئم ةزسنلت ءمااطعأم ةرونملا 5771620725 011151 مواع5أ[5 تهعرماع هتدناأ

 صممسصسعم» 1 طقتطولل نغ لهطتع» ةصاتواتاتق ة0طقعو155ع دصقتلف 0066 +10 عانت
 0181 ءطعا1م6 ط. ه. 1'. ][آ1. م. 3585 ؟عدند. عميس. ع 1. 11. طمم» لنطاغم لناتتظ

 . . - فل .

 ععرتتتسم# ة5ذغ 1ةعام0 ىلوآر انهن 1ةتسعس انأ2016 2 600. ءمصفامساعطت 111-

 [مدنع مماستر ةعوقاتك 65[: 05 30 010600 م7216 61 56126672011712 و نو
 ععمدن ]1عوعاطت»» دص ءةدجيتدعات. !ل1ءةطدمط٠ م. ة5و 8. ه4 0ع 5ةعو1 ءطتعقنأت ةل»
 1.1. م. 333.-.16. طلسم دماخو ة5داذ 20ءعلعع اهعوتنعو ههدكعتانع. آطصح

 ءلوانسدم 2010 عص يلوم مامات م عدا: 7005 .©07هزكالعةة و د06 2811:هطانق او
 نأ 20 ةعنحص ءمصكنعلاو كلعدق. ع. 1. 15. 8موعوأهك 1ععاتم مالا015 5عدقاتفت
 رج ة:5 . (ذص _طقع 7118 ) 5072/71 1157 م ه1 512 272 001117100712 زكا لأ ل7 06,
 10 مان مدع 001 1

 10.2, 1. آطرمءاتتتت همدان ماتت 554 22 000. لنطأو ءةتعأ. 1:ةعاع»
 هرع نوع مماقمكأ مماعدأ ءاتمس ءمصرتعت ةصاعال لتتم همدتتسه هدطتققاتال2 655

 رمأ اهل كلتا 175 105 ندعم 211011 و36 (نهان. 5ان1.66, 9. دوف ةساعطت

 1.7. 1 «ععملستص يما ]ع5 1052 00عع66 - 1.15. لات>[2 1ةعاتتت 115
 (لوط. 91, 1) ءممامةسعاةساعتس ّدص كرستم فطحم - هطوزلمس 201غ 1ع ؟؟' ةلعلت
 رز ععراتعات. كعع. 7. 97.  (نهندةدنص 101 دع 5عوامدتق طهلصعت5 ةطنطل هاك

 عمالمطامتع مءعمعاتاقس ةهاتق اعداهصاما ؟ءاعنعد ر هغ قطاتاك. 5و. م.188.

 ل1كقاطل. ؟10عطسوسع ذه ققدءطس. طقطآ. هدم. 1'. 1. م. 406 متو يزدم 651-

 عانت 10ه" 1ةعععجلستح ادركت 7566 هددةصت. 10م 0ع ؟تنقمم

 قتستسمقك ( اج) ننهلنغ قمدءوط. ط. .٠) 4, 2. ه1. 10ءمءلكم 86ةءاطتنعتطاط8
 0ع5 !1ه»ععملهسلع5 1'. 11: 5. 101-97. ل.

 ل٠. 2. دنا. عا رت, 3, 1.  (لات1 طقع طقاوعق 12515210185 201111321101
 مدع مهعاع امصاتتص ةلئسصلع دصتطت ةانصغ 2011: 06 1هءاتمدتسمم ةردتقمع هأ ةع-
 عرمان ععمان عممام76 (طق1ع06 طعص - ؟,ه1ع0 هك. 0ءلعلعرب طتقأ. 1'. 1. هع 1ةزتام
 مع1. ءدع طلقا. 1[هل. م. 1 دوو. لع 8طغعتندمم طفسملعب 30 هع. قعع. م. 145 :
 لع 111120206 م. 74. 06 قيسدجحمتن - طعص- لدفع م. 114. اظقاعصس عطل ءزانق 1-
 طيتعس ءمعلعمومم ممعسمتهطتلعسس لعدوتطتا ةكطساك قلل. 11. 1. 1. م. 0



 0 ل ل ا ا 1

 5وطمت]-طود-2035 نان 1. 3. ةكصعصم ددت55و ؟ةماستنو هدأ ةساف» اعتعتساأف نانهع
 ك0 1660653 20 عالنت لاسر الط 5 ةطآ1ةعهغموو ءعردات ع٠ 4 12.1259 ٠
 هدم عم 1 ؟تسضو ونتت1 ءانت كلطلهل1هلط - طع ةدقس 21121131125 م2165 م

 طمع طع]16 عومتتو 5ةعمتتم 12216 ليس ةءنتطتاتت.

 1”. 3و 1. 2. ًاللمو ةذصع ءقتتذو فعوطعو 8قطمطومت عدت رداتتسامتا1 -ة-
 مرتمد5و1 داتطغز 5118 عطتتط عدأو عه ءعرتاع ننهع ءععراتلتق معقامتزه أم طمع

 ممرمع» ععضتفو كف اند طتنداعس و مهتام ةصلكنق ((1ءعدانسسم 20 11تح تتاح
 آةلرتطو هاتتت 15 ا 6 ظوصر. لس. م. 62 هل. 1:طظدصم.)
 ردتص 4ةطس]!علمع (ةهط. 815. م. عدعجج) عصمت ع لعدواةله ةهل. هع لةماتح
 مورس لتماتسع ععتغ تعطومم طسرسخ هممدصتستق ل فمحتلا. كقعافم طمص ةجن2عأل
 560 طحتتته ءمدصرمةتنعا نئط15 طققغم12. 51 ءصتس !11هلئلع - طع - اطقتناع ]!ة-
 رستست (نطق]1 156 ةعاهأم مرتساتق 1دتغ انتنادت5 ءمصلتأم», وننما نصمم هدنع ةعنتح
 مامدعد ةمكاتضسحمسغ (دغ قطساك. 1. ء. هع ص ق4مصع. 811. 1.11. م. 244), نتم-
 2جم00 زدصص ةعدطو5 دصقتنم (طقلتكم ءدحم ءةعمسعصقت ع ممامنةصغت مغ طمع
 ةدلاعتس طفعصف اعطتستغ 11! ةلعلتو نغ ءمعممطسع» 1فطقاطوع- 01216ل1 هعمئتنق
 مهام 971[ة25و نات0 8 ءعاعات1أ5 م1بدعتطنخ .(عأ. طعون 20 5ء!ل. ع طتقأب
 11ةلعط. م. 125) لتماتصوس هنو هلت ةموأ لقتنعأ : ه7ع)ه77210 1. ع. 7217ه
 1صصقانته ه دصع هلتطت نسيهعدت ادت. .(0ءاعرنمب مم طقعع اهتتطو ةتتعاماع وعل
 1آطقلع م. 289. عغ آ1هدومصتلا. طقصلطتعط لع طنطا. قةلغععاطتنتتقاع. 1. 9.
 72.270. ءدلعتت دز[ ونتقع هد. 36, 37 0 مقدمد هتلنغ تءعتكوتع [لهح
 دصقهفت مهاضتع ل1عئاطتتعو هلعيملسدتد سطل (ةجعتتتطت. اكاونمح ممدعاع» عام ا ءاط
 رالطس5 ءعوساتس5 ءمصلتتمع لمطتقسس 0غ ةدصغ [11ءطائوعتك ق4سوطتطاتدودع طمع
 2 0هطط1126 1251ع2112 0م10108و ان نتبوتس 611535 و ةءطحرتءان 51[ لان طااتات>ت: 105515

 ءاتمتس كحال طلدمط ىدكوسو , نمم4 ةصاعم ق4قدرتتمع همرأله لتوواناع نعم
 1ءرماتتخ 62. 10و

 1”. 3, 10. 118ععه ع مه00ه:ئطانق هقأ 11950 مهاهصتتقع هرمزت1015. انس
 اطتتأعو هع ل1 (ناننعع5ز1 ةزامس علت ةسطقغ. .الاهددعس 1ععمطمت م
 مقاعدعهسلسا 11.  ةيصرمو»تع ةصلتطنسم لئعل6ج.  (ناممسنتغ ةططمتتستق 11ةضصع
 1ةقءطتلم دطأ تااتسدطتق 71186 ةدنقهع ةصصتق 1201ةصاعر' نم عطل عا ىاتطح
 تسعطانسب طظقظعم هغ ؟1ل22 0155 126005 ءه] - ؟جقعالط 3ةعععقموز5دو 30 عطنا“ :

 تتلف ةدحص هط عم دصلع ةةموجمد»و ءمعصممدستسم هل5هع اضيبلا نة( معامتس هقذع
 «مصراقق. قط 1مم[ ةهماعملم ه4 1لضمتم دساطق ةصعارتاو ها 1801 زةعحصف لطقستف
 ءةراتغ طمدصتسمهاف © ةءعبام ةس0ع كععلسم اعماتم هط 1'جاممم»ندتم مدغم 134-
 0201 فمات ؟1ءغمدختسم ةطسصتصقست اها مطت 0عدو]هن1 ءمعمتغر كطات]1علجه عدلت ةصح

 .ءماتك _ 0عداتكتاقتم ؟هعءعوغر ه1. قطسلك. اهط. ]1هدودمأ. ّدص 1هسساخ طعرتعاطاما
 1. 111. م. ج١1 ةسص. 01. 1.11. م.88 90. هآت1: »ما. 20 قلك عع. مم
 0: ةصحتلاع 1"لكدمطم ءأ 11 عدن م. 24. [آلءاو ةهات 011155111215 ءااطإم 01:15 5

 معا مسااه 2155م ؟1عابعت 11عطفوعمدند ءةمتس :]98/ 201 عوممعت ةطععوعاأع
 كك. ةظتطسلا“ 4, 15 152. 039 دونم مات. 000 دع 600. ةءلاطتالت ةقأ

 ةنجحشم ر, عوووأان 2735 27م1: قاهر ءهواعامت هغ ؟ةهلتطك ءةيرتعمله5 عتق

 ةنحشم حءمامئو ه1. طعرستتسع ةمدع. هع آكعسقلع00. م. 14+ 7,

 ا
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 تشب 0 2

 1. 12. 1طمعازرتنك هالات نطاق 1ظهم-هل-ةهتص 1كهتتتحم  هددعم طقاعأا هع
 ةزاق تمل 1هراعد , نأ نهلسصغر ةمعءعصغم5 ةتسياتسو (0طةطوضوعو 1معتت طفح
 رجاسماعسس دساع» عع لع لع دصفحتست : هااعنتس ممددعتب ةتسح؟هنلمط و طنع
 ردصيتم 10م6 ممدااستا> , نل0721772 70دن4ع ةذعطصتاعةتطق , ءدع [هطاتتتتلل 5011
 جرن عصتقذتسلم ءعق5أ . لعمندرتاتتتس. (اسسسوتع تاتا (8 0 ه0ز ةععسات انك

 ءهزداتك هاو ©3518 ونتم(056 ة0ططتنت 7 انهلئ1 01112 2012611 11-15 تططنل7“
 قك. قط«طسلك 1هط. 81عدمر. م. ع. 0 ةمحعتللع 1: كتردط. رت. 47. ط1
 نعال 11عام (هلتمست 8 1ءععوزه >ءهمماظاهاه. مى 692. 2 ”طعملموزم عج
 عام هامت (عغ (معوععتم 1'طفم0لمة1همماتص لتعاهتس) ةوذع مة0ئ1 كتعوط م
 10 معدعتس. طتطام هد. 1. 1. م.390.-- 1.19.20. كدع بل. 1ععقمسع عال
 (عردلتز72 ةعددعأت عك 77203 071677772115 © 577717115 100573 - 72777261:0 771107015 5
 ندتمل هدد ةعطقات 0عقاتان همنا 6011 01 10عم عداتأ انام ؟عظاءاطانت: أ

 ممق5و 11200111181 7101112115 8111121154116 2111121610 8 1118] 0163 12 مكنم
1 .70165 82112611 

 1 اماث هنع. 1 مهمنتنو حضولمدنأ طاتتع ةلمتصسقأاف هذ 1211114 ع7208: -
 4701 77:0 720515  هكلئ1 ءمر21ه 72059 517 ؟ةطغعفتستتك ذاع ؟ةطعقتساتا' : ه8

 110110116 1. 2 عد. م0511. طعاطأل. 2. 610..-- 1.4. ق. 6 تئتوقسا
 7+. ط[مسملك. ممك. 20 هع. ةعع. م.63. - 0( نوع 1. 5 500. 5ععمنن ت10 نم
 نيعاطاستس ممدصتسهب 51 هع موتخاع دج ةلئلق ةءعلم[هدتطابق 1مانداعق 01017
 مم ةءعاا1مملك عقأ كتاف ةعل 1هدداتستس ننم5 طسعتخونع ةلتتنع ![1عنلخب 06-
 1ءءاسوؤ. 5)1ء7جس77:122 (ىذع ةصتس رجتتمعن] لسطتو !1ءعععصلامستس) ةسكعف م. هلم
 349-346 ةةعواسم5 علتغو هصلع ذص ل1ةعلتصتمف ض1 هدع ةزامتس [هتمدع نتنطءتنت

 ردونعغز 560 10م فالك. ثصص. 3151. 1. 111. م. 6 نيله 5 01

 ر[منمك هع قعوطاسست 1هدجاتطاتخ ةوونعدق (نمركقشت - (همرمت اسم ركج) 3145و

 حض مامصتاتع !1ةدمرتماهتستمع 226013 1ع ةزكتسم , هد 12611016 1قمدهلقتسقعو كم
 قمطتناك. ٠١ ال1. رم. عع. ققمدعست 1.11: م. 216. 0 :ةمعحتللع 7. قو. سس طوم

 5ع( 6 11 اموأاذ مسا]سو 2مهمو لساطأأم 5) انآ اراد 1هععصلتسدد ةذغر 1ةقات 11-
 مرضت 1هعللط دنطاوأم,  ط5أ6 هع مهنتك 5مل طددتصتاتفةذتتق تانطوو (نطقس" هو
 دماغ هأ اكتفتطتس هاهو دغ ءمالت كامع دع 4طسللك 6. 01. م. ععتع. ل. عزم
 20 قط. ةمس. 11. 1. 11. رج. 6077. ةقدوتس. 1.11. 2.103.119. .(0نةنض ةذ
 1 مورس 1ع» ءأ ل فصحتلاع م. 54. 1طلدعدعدعلتس نتموسع ممددتسقماتا 12221302,
 1201262: 07:01 دع (زم7 لع ةحدخ السكام ةتنا 120 طاطتنتنط (0ة:07مععابت هاند
 ع1 (003ةهعمت تت رمدصاع لتتءاتتت> ماتامر  ةزعانا 71 عاساتتنت 60عام 53

 ئل آ7 4 727

 عاتوت» هدذعد | كنزي 01ه دس ل1012 هوان ةعوتعطف انتنطو 7407:0272, ةوس

 داما ما"همتصعت ةانمسع ال1 عنلتصسم 01من 0لع دمدتتسمامفي ءققاعاطستس دط 2021
 رستم ةدتسنت» (لكسصقو كعقأ. هزل. م. 110, 20) ه دمعت لنم 1انمتطتق. 2(
 1وهصقعم ععمو. 6, 1 زهتص يعدطتانتتت١  طظكذدذع ءدنص طملتعسمسم ةصعماتف 106-

 59 مدووزع ءاتدصتن معضد امرأي : 06 8دجعدتم كنتم حانع 1هوتتكات“ 15مقأ ص. 198,
 5ع0ل 06 ةزخغات ءزاتق تلتطخ د01



 مسسسلا جل سلا

 نتعصاعسم , ١ ةرزجومسمأ هع 182ةدوعماتم» لس مققعطتم 0ع 82ئ024 ( هم 1808 )

 م. 94. كلك. قطستك 1. 1. م. عدع. ح طم نآزرحر نسما مدقصتكعوام ءمان-

 رسما ©35أ[, 05511 (10عطط نأ يح 7111:2072 16 ع1 , (انهع اناظط5 د 26120115-
 ةزدرم !1[ةدمزتواهستمع دمع لتممقلتك ةصعنام ةزاه (عل قطسلك خ. 1. م. عع
 51[. 12115 انا“ 1: فسحفمتع (لنهنن. 1818) 60-101 ل: فسح
 للتم مدستسح 2014 هأ هم لتعاو عوز ةه40 هاذ ة7دهس 2عم7هع (آ0عددوع)

 اعتست اهاعطدت 1265181 نارح زوجه (م7»هع 1ععوعو. بس آ])و ةووسعتتاتل 1 /1-
- 7 

 726612 ((يجدم0 ١ءلتأغ م. 15. 15.) 1عدنع لعدرعتعم : : طتت]] اند ءةصتطت 002510162
 11 نمغ ةنتعامدعتمم آل[ (ةهنسفعس طع 77222672-27217 تأ ل1 هههع72 011370113121011
 - ةاه متع ةساطاستسو ونستس ةدلعتس 10ه ةصصتععتغ ةلطنلك. طمع. 1'.آل1. م.

 ه1 21. 117. م. 108, 13. ظه1متستاان5 رزوم ها رزوم لك ر رادع ةةعواسق ارت ن
 1ر11 216 , ءهأ ]1هج6ع7“ ةهدع ]4 هعمعت» 1ةهععم.. 1 "هتمدو +1 عصاتست ءققاعللم لاته
 رمعسم ا!ل1هدملقع ما"همامانعر ؟ءعطو ءاتقس جئاتصعتغ 5ءطتس]ت. 20 58120. 702م
 للمخ عممت». سب طماعحمعلتست اطخق هزترتلسس 2/6 هغدتنم ةلعص زاتغف 304

 كا جورس ر ييؤ-ه ةنلتغو ةصماوع 1عددوست  هغ 8زتستتسم ةزااتت 5 1

 قمطناك. غ٠. 1. م. عدت. ةمدعست 1.1. م. 283- ق. 1.11. م. 103.104. طآكستو
 ءطتنوقا. هزل م. 1109 فمرسسستمس. ل120. 14, 3. ل'فسكت11ع م. 28.
 ©مرم101 827" ءعرر ف محتال تطخ طتتعات5وتتع وان عام ةطكعمتز 1ع م. 346 6

 ةيرماملا ةعرضاطتاتاع , 200160 »مه 12212115 0136م310 20112 غار غعلق يعدو

 مغ, نأ 7106 طبدنو ىدربص . نع اةهتصعتت 1211ةطتتعو . نت كل" 72 لهآ 1367:ع
 ندعم اةمتطتس هزم. 10:15. رج. 202. عغ ةتسمتا. ةفدورس. 1'..للط. م.
 عوررتزت وتنعم. ع 1 [ها1نو ءدع طنا. 1. 11. معو. 2201141 5
 ممدسعتل كل035676227هعو  ءةقاعأال1 موتنا ةدصانك اك1ةنطتنس 112106 قكصعاتن

 ت06 قةعوطتطدك ىع ىبأ ةربرج ةدماو 757-هبردعت# ةممءا] هات نست [طصح
 هدفت ناهفلتك ؟دعتغ جمد ]11نمعان دصقلع ةدتس طنص ظعصب. طن. 2.61. ءنتتت
 ©ردقتنم (طقلتكود دوعتبصلم ءىمصظتسصلتغو ةطدصص 0:كصعتللع م. 86. كتمت 0ددهتنم
 طوصحةطلحةلقعجتعي ندعم ةصعارنتد» ةهغ ماستت (نطقلتكونت 05 ةعوعتنعتتت ةدعقاتناتخ
 هنت ندعاا همدصعت» 0ع0155ع ماداهل. انعاتام ةهصدعت ةاهلتت ؟10عاات1 و 1
 ]روع ةسوطتطات5 ةءعضات5 لعررستتتت 11211123 «35ءو 18 نغ طنع 5هنتمغمد» طعصع [طط
 هدطقتلا 1201126123 0112156111. 577115 1155 3 (نابت"لماناتتتج 2211026 761 (60037-

 . 7 7 3 . .٠ 0 .٠

 جعمانتدا مم صاتطات5 ( همدصتسم ءصتتم طقعع هع همتعتسع ءمطقعمءمخغ) | 23
 23 ف

 (7ء1 ةدحر هترعب ممدصتسهاتت (هك. قفدءوتص. طلطا. هان. 1. 1. م. 351.3

 1.111. 2. م. 733. 7515 1نأ 60 ءاتهتلت 312211011115 2 درك ةدج ر

 نم0ع ع6 هزتسح ( ك١. قلصتس._ائ[1ةهننعم 20و 7. 11. 2 5هجماتسم طن عه. 95 13.)
 هن صسصع دمدصتسق 2050ه 13 تاتعت"02 لعوتةك وتم 5ادصتنم س 877227“ طخ هدأ
 مماعماتكدتسصتف أ 5011 نطعسأمنع !1ةعاتمذتسمو د2عل1ئه عع ةص 1165ه مواقتستم
 ج20 2 تدنلسال ةلطعهتنمتسس (500ءمعتست 51 117ىلمدتسسس ؟ءاعحتسل) 5212و 2202-
 نس ةذمعوتمع تنهعاسأ ؟لعاسهز كك. فدل (. 1. مع عد7111.- 1"نتاأ عه ةصح



 يفتش .

 كيو ياا وودي ل 0 جحيش ااا دبس بوس سلو

 دي ا < د

 كوبتاسك ظمدصمسهدننست 1عددضتسسواتعب طء1115 ه0طت]أ اهله, ةوكسذ 5تهلامسم
 كردوئمتنم ممددع» 0ع0155و 1ع هك. قط. قمع 11. 10.111. م: 256. تطأ

 ]12هزدزع. ثع ةتعام»ع 180 عطه ع( 5ءطس]1[ةمقأم ةددص الدال (ءصن 10.

 (4. مصكعتأ ممدوزغ, سطلخم. ب مط طتع طمس التكتل »م11 (5527م,

 دود ) ممدصعو هذا طقفطوس لسع 5ه0 ءةقاعللال مدعك1 20 عربقق ءزدنك ةزاتو ع
 نم 7. 1ءدع. ععموت». ةر. 5ءطس]غ. 20 71. 52120. ققدوتس. 1. 11. م.

 د11. فسس. 01. 1.177. م. ّْ
 12.4. 1. 12. قل-جهءطقتط -ةلتصسفعجدست جاطنسلع ططتطت 1ع26طتك ؛ 51 12-
 دعم 01 52015 م0طةطتلعر مىل-وعءطقتط -طعدحط[عمتك م. 5و 3. 1:لعدص هنغ ةصتعا-
 ]زئعتلسوو دماتنق 15 ه رصقألفه ونته ممدأعم ؟ةسقت» 30عماس5و عون لشلئت ءأا
 31ههجتقمع ه5هءاعامهتع . ءك, ظلسقع. م. 39. 40. قةطساكوتن. م. 189. ؛ 5عون عطأتق
 جستعسس مقطلعتلمع هممدسع» لادالقسمع ةممداهتمعو ©« 5ةرمتقعم فطععر مات هودتع
 زوز]16 ع]ءاروتست و, 20 عسمم1معاب 6556 5215 00ععأ عدس 120732 22112032
 ةورزوو. سه مقنع وعوة 6 نتهع 1١ 13. »ها 12212[ اتالو انط1 هزاهع 1ع
 مزطغ هأ نسمع طبععتسا ؟عرثه عوضتتم همدطتسمو ةلئصسملتند 1266718 ءهقأ نتنةهج
 هانم. 2 18جلعأ هداتق دع مقتان2 10215 2112215 102534 م10 ع1635ا1 21101613 2
 مه ظترمطتتمال5 0ه:1عياقلتو ةلكعتفتم 2 مهتاع هءن0لعماملل هتاقتس 1ن1ق5عم
 [هدرت ضاعت ؟ةتئ185  نانتطات5ق 201262 ]70د[ عاتاطننق ص ء00. 5ه1ط11 5

 ايلرم (مموم) , ايلرتر ايبالمأ (م. ور 14.) هغ ةءرصعل ايدال تره ننتلعسم ممدع1وع-
 مودلم ؟10عامد» ةتماتو أاييلرت موز اييلزتأ, دنع 2ء7ع52 (2عدمطتم) ةماعلا
 سد زدعام ائان ماعدا عم .طظقععدمم ةصاعم ها ظقاطمطقسب ةلانتص (. 8 ةذءطقعتت
 قدزمتتا 1. 51. 1. م. 555.) ةصخعال: عدنس. 5 زطنق ءععافع 1001 ءهونعوتف طسع
 نممليهغو ه6 هوت استنو "عراتومهأ1. 110515 ءمقاعللا1 ةهط هدتعستع انماط
 هزاز ممدصعسم ؟ةعتف 5تتطاضتع: ادعم ايم (16, 1.) نوابعر نسوضتس ناتقع 6
 هزأ ؟هدمرصق صصصع 202 0عطظطتل. ع 18. >هدع 201215 2 1226 1201058 51167-

 نو نأ ندع معمم اص كم0. 111ةرجذد 710 عانت
 1. كر 1. 5. 2011ةذزتته 1:85 (1ءعوزتتات 20 ٌظاتصطتنقللتق عغ (طقطهدةع

 عووكا ننس ةلئطت ةررس1 4رعوطوو ايسقرق م1 ةبسقرفق لزاما ع
 1. ع. 0مرص101 ظدلتل ذص ؟1عاستمو نأ ؟10ءعمن”, 1قععمع ءةعواتع 212

 ةزان طنصتقوسع مملطمتص معرفات ؟عداتعتستس.  [طلعص 0ع قلل طقمتنلم 9 1١

 مووعا ؟جاعملتنتصو 1 ةقوباخلا 1عععجلتدص عددعر ءدع ظكلسق16 م. 195.
 ءمصعال نع عص. ظمأ 10 هرم لمصد 20 اظكنمطعقتعم [قععمس ةصافعم ها (ناننععل
 ةزسدص ةزاسستو 11ه نا ةهحجتتتتع طتنع معمم ع1, بع 1. 10. ءاندص ةدبرجتلا
 ممرسعم 10 مط مهنانهاتمصتق ءمرجاتعع مدد م2 طعدفع 1هطع»1 ممدو1غ, 1عععصح

 كنرتح ة«5ذع ماناعطد ةدب رجلا عامل 15 مهجة رسل. - 1.19. لع لهلكممسمع
 6ه]15 1 هدر 0 لم وا]1 عع كطواو ١ 0 ء]للعو طتقاماننمع ع5 5ع
 1". 1. رد. 424 هوو. - 1. 20. طع لكامل, نسم ممدصعس انطاك ]ل ةعلخت

 هلت ءطتنطأ طقاملتف ؟نزقذع عاصر هتطنل طقغعسذونع مدتطت مد 6133
 ثحدم (ةيصعم ع كودتم هدعطبق ؟10عقطننتو طقت4 ةطو مع طدعتتخو غلوغلا , ممدصع»
 همرز01 1:ة1هعدانصعمفتق (ءك. ةءطصاغ. ةذصقل. ععموم. ه0 510. 5همل ماد“



 ادسا 32711

 قصص. 31.1.1157. م. 78.) © ءمدصزوعاتتته 5نطقاتطنعتع. (0000 ؟ةعاتنت طاتطع
 1ددستع]ات5 ؟ةاتعستمه 1ععالق5و رم. 6. 1. 2. ةنهللدتعو 18 60 567101011219 0
 ةردانل كت'وطوو هسه ةربصغأر ءمرصتصعت»[ 6013 ؟ةقاتعاانا> هعل085.  [آلةصستعلأ5
 رهن 1نطخندص ق4عوطاندب دئعوجتنتتت هآتقح ةتتعاتكاتتة2 1016 م12علتدعلق56 رمان[ ةلئانطلو
 (01ر سمات حج مدمس لاسلمعمضتدسو نع ةدع ء. 19-7 طفت ةامهمح لع 0165512 ءدعدمععاقج
 (نمدعت> 20 ده ضهطعستعن. 10 هدد 1517 هلكعلال دم كرستمع ةهعماتع. اتنهلتأ ك٠

 6 ءاكلاعر 1. 1. م. 140.  (ءاعاناتنم محالم مدع 161615 151220182 24

 )2 محل همتقم]110ة2خنمر عمدععت»ء , 117. قيحصتسم م05 ء16) ر 11101111115
 لعصماهغ و نانم ةعصقان 1ععئاست» ءاتقتس ةيجن4 1 دعي 1مممله 11. فطسصعل. 1نح
 10د. ( آه ظدوأ. 1825.) رم. 54. - 1. 3. 16 محمصقفاءتم 01ةتطقمم طئمل
 مصقافك طققأ ننم0 طتع اضدلتاطسسم ةصخع» 8ةلع5 ها 1121ءادهدط ةةاتتتح 1155و
 ةص دصعض لن هدفلا ةعتاسم 5ردمتمع موتناع. 8 دلعحك ةدتتس كف ظابط ةاعتتت ع 7ع-
 عامدع [1هلعطأ ةزاقس» ةهقذع هع 601: 20 ق4هلكعع. م. 239. ةطاناك. اهط. 5:
 1: 130. ءمضظفاحكت. 0( نقع ةبباعتط 06 جلاعتضتسو و نهم 220دهفاعاناتتتم 102 ة-
 ]جوا جاسدس 10عاتبسو همدصتستق .0/1-021)7هر غ7 1. ء..61:113111[101235 1125 ا012عو
 هرتاعتمع ه5عيستكما“ ممتن ولتم دصتتخه عا ةطوقوصقو ءوتتت ءهدع ةاجدتحم1مع22 2
 اند ةوعر هن 11 ]1 5 عمر عانتك هملط1111111, ([1101:0111 17120104
 1ةلع5 1ةطاتلقم معموعتغو ةدستلتاملتسع ءمصعاس 01د (ءك. انطاطم طم 0ع ه0

 6 ومعدومد م. 178 هونن.) هل ةعررتم كل. م. 18, 2. ”61عم0انهت: 7
 زم هي ع دهقتنع , نقع 19ءتاتم (ت012000© هدئتتتأ م01 عاتتخاو تعز 0511011 251

 12 عن ١ طقادا. 6. 308. سس عم اهاث 1. 9. عورتا 21108 م05[ان124 |.ميق د 5

 1ل1ه 1هدئ153 ءققكانانتلل 152212 ع5ز2020عغ طعطان, ٠

 ١ 1.13. عع يودملا 1. 14 ىليذهلا ع نط 10034ةنل كك 1[ث0ع. ةموعت
 م.49 آن. 16. 1ثممةانطتس هع ][)ةجا-ج]-ههلهمعاو هنأ طلع ةصاعتنأآ تتقدم تعاتب
 هس لآ. ق. مصطخت 0طملهتاوك لكمعع عملعتسو نان ةعتمقذ ةص فععر مام 5رقح
 نانو .ةومووتع ةمعامستا, قصعتعا ءدحولد همت ءمرصتستقداندص ءةةا. ةطساك عله لع
 عم مهدودد امععام . [هطتلطق ءقأ معمعاتست ةصب ل1. 9. ءوصاتتفك 65
 ةيحشل 1'هطنع قعطتمم 1ءاممعمع ءمرصتصتقوانطتر ْذط نت0 نتدتا# قسضهطتطانق
 روم موماتعسلم ؟نعتساأر ةدانف ءمدصقاهأ هع قطسال“ فسسص. 01. 1.1. 2. 170-47

 [معتست طتتصع ة5هالق !طمطعت»> 72. 65 16. + م. 9, 12و ©ا]1 5
 رن عجل [عدع 1ععتاتسم ة2 ةتكز مع 1. 115: 4-11 هرست اع ع طمآ1نتا نانةصلمضات 83
 50 طتقامدتمع ما"موعوددنسم ممد معضاتصعأ. 11هطةتصتصعلت5 ءءاعاطتنقغ ةننلعق
 , ستست طمتصتسسس :1مكهودع قةلمتسام 2101٠ (0ن1 ءةصتست -هزماتتساتت5 عا ما1-
 درو لتعصتاهأعر زم هع معمم دصوتاطم1هعته 1ةعللع عد ه1نع ءانقت23 3
 ستسسو5 .طقطو(بع. 1[هطعف زعئاسم طخع دصجتاطم]1هعتقعو 51 118 ؟هعقتع !1ععأ
 7 (معم ةمكذه ةدرتتت مد ؟6ا121) 6 هت ع ا ممعاتعا5 ءتح
 نعرئادةرعتسس مغ درت طتست ءمامدكطنو عمت عطندصو هنأ اصلتعمم ةصاتونأاهاتق ءقعح

 . .٠ د٠ 5 رمي م

 مرتو تانأ1اه ةددررا ةزدد11 112. ع آن. لوق ام كل 2.7516. 8و 13. 60 لوقا ام

 همر ععرتع >م1ن1 , 17016 ةصقه]1معتقع 202 72101515 110. جدتغ
 1عيعصلسدس نسم تمعتستف  ةصعاسأ : 62 قه726 ه0 626741711 ةلقولانع 06771072-

6 



 تس ل ا

 حي( د

 نأ" هالو 11ععوعتا“ 711 هاهنا, هسا ندم مءةعاعنو بعذت الو ردعدع لع

 1715 ا 1/163 0111:1111 ق1. ب 1”. 7, 41.9. 5 ءانكاتذ 5 ل1
 تماعماتمع (ةصععلتل مماعصاتمدتسستل) ءمصعضءعوطفساسع دص ءمعصقعنلم (,. لع طمع

 ةعرزقا 15 ةفرغ كانا". 25, 8. طككمجكوك تس. هزت. انو ةداطا. 1"ةع. معانق. [ع3علل»
 زن, 30.) لمدختت5 ءمعاعماتمو ننهتس ع !ءوتمدتع (نهطقع ةزلقتس ءةوذع [ةطنلقتتأانا»
 ]رز وعددع ةصعباهصندس كلقفذو5 1.3. لل مقر 17. 40716787712 و 521111 016
 101041 عدو 0/7 ع٠ ءردغو (ةسصاعت»ءعددمانعد) , كلعا# , 12 هوك: سلق ء لان لةعوانانتلح
 عمرتام" تندد ءمرضتتعمساتك طقسكامع ةدصخر ءك. ا15عمتصعمععنت ةدالع. لملعطالم
 1.1. م. 805 دون. 1'. 11. رم. 374: ممع رصتسات5 هع طمع 1هدداع ندععالع معاد
 نلمس 1"عامضندمو ءمعصقعت ]1 هدختسم و د2عللل و ةعاتن 012 ررعسأالم 1. 7”, ع

 ان 15 11 ان مهدت نق رجانتسسات5 نات ةاتن1ل2 0 1نوزتنك عىعممصلا !ط1طعتت ايم عءات

 0.17. 33. ءعاع. سس آل 4. همدان: ىعانقتس مهجارف 77عوم214 همدر, ص00 65

 رددت "عودت مدا. - 1. 8. .1مععصسل مددت 710عاتتتل اهتاقجأو هع جرن عورم-م-م
 لامك ماعز ممع. ل 10. دصعاتسك و سقط لاتقتل ءمصسات'ه01ءعدافع ءملتععر 1عوتح

 مى هقايتشا زودت 0ممد» بيد لمعت لع” همقغ. 1.19. 10ندس عطقأت نع. هزء
 12( ءا]1ىم : انندح ننةصقتكتا (هك. (نةقلط طعص لوطن 43:) معيد م 1 ةدلطتاتتلت 08]5-

 تسص 0هءاعتسمع انماط عاتعمع (لععدأ دس 1عدعم) ها دمتم عانةألان 5ع (ضوخو 10126-

 ماملز دع منطعم *ءمعصتاتمصتكف 06 عامسم مواعصاتفع ( مماعساتم) 1. ء. ديمحتسم
 داسلتم لعزت هءاستسمتس اننهلنلت.  طمعبم لعتصلع عع انما. 1جسكلهتتكو لنه

 جير ععا تك 31ه]دةستستعلت5 ]جن عتم هع]1ءاطانوأ ور عما هدع 5انت'. 2و 53٠ ازا[ 10 كك | 010

 لكردعس لها هردعتتت ةعصقان5 ةاهطتلتغ: ممعصتاعصساتم هنتاعتس (012006© م0551[ ه5
 رد دسعأ ةذستتلل ها ه0 دحعم »تن هعحتس 1ةقاتعتانات 7808176350.“ طص 10ءناتمصع

 1. 20. 2:8. 1. 44. 995 3.60: 86 1060 096 681 0107124:11171121 68 .17١5-9
 معر»1 م2 عرت» (لعددج) ةاددورج عك لعت قسوتدسقءتتط دلت دئهاتمدعتس ةاتنلتم نانقمح
 ةزامتسم دمع لعم ةرجذأ مم ةتطسماتسو وننم0 دصقز ءواهاع ءزسق ةصلتعصنست الذح

 لعاس. 1لعنص مع .اماهتد لمطعسستك قيدوءدلز مدس هطوونلهننع :!1ععام

 1.8, 5. ةسهلم عتق ممداتنلهل انتاواهسوز 1. 3. مسا]دك نطتغم وستصد ©

 دتوتست»دهاتعمع ءا موتاطست ]1ةعئادانق يكيالل 1ةعورلتندت 511. طع 6. جعرد 2207-
 موو طلع نأ زم. 17,3 ءمعاعقاعم ان دعب /ملتمهعت ةذنعصسف (نا 5ان١ 8ّؤو 1.) عجم-

 اهل ةةعصوسع ةءنسعمق جورق درجته , 2182704174 ةصصتنعءانع ع 5ءعجقات مالت 40٠
 ب 12.9. 5ةرفنم : اندت مئم[1ةعاتنق ةذا ه0 ةنضصف ءمصعااقسلفو عودذان لانج

 رردعس هركنتد 1عقاتسفات هدتأك 1. عن 101076160 5 خبطم 1261 56 ةحط انس عراد |

 ردعرنمتس مماعأ 2ك. 5ءلطن]لا. 0 | كدت: 11. 11. 7. 11. [ق. ع آن

 14.١ ةولممطتل ءهدع دصرءاطما1هعتم ©هدعهندت كانتخ 76, 18. 1لنكتس5 ءدا [”'ةعولتقت
 ءمءاعقاتقو ءدع زناقتعم ننهلفتس طقسا ةناتع 1ةطنلف لعمادساتنتو. ح ل.

 ]نعوم يعم.

 1[. ور 1. هللنلطسصا ةسععلا ّدص 1هنلتاطاتع !11هطمتستتعل15 هع 511. 68, 4

 ب آ]. 4. هاووررو دهرا مدعي ناز قدح نقد: 2026567247“ ه1



 < ه4 يي

 مع 1 - دو

 معىدر5ك ه7" عمر7» همنآقو و  لتعتاس» ةمتس 0ع ةك1قت ةعالمب دمععستت ءاتقست

 ( 1[ ةجوتسم ةرم. انزتاعمط»“. م. 27.) : ةكلسم ءانهتر» ه5أ تلح 8ودنلف 7.

 1. 10. ءيصفرلوتتع هلق دصقلفع ه اجهمماطعام صناعات ديجتلا 6771[ 11 -

 2مم 5,ى نأ ماه لتعمتس٠ 1طذ0. 1ءععملندصد ياقغتسالاو . . 1رومنو ©هدمقصتم ه0
 نسعتس 1. دن. هلطتامتن, هدا ةهدع 5من“. 3, 17. تطأ لع ةنسصصتلق ممعدتاعساتف

 ةردعجلمسلت5 ةعزاضتتنم - اع 15. (014 ةخسفالغلا هز[, ممد هزةاتسس ©0102 8-

 نما. . ©معئااز صعب 10مم ةقسالقلا مووزار ورع :' نصسم دةعمص ردات 1ه5همطتع
 0 1 1 ١ ٠ عمات 13 و 50677767217772. لا. .10.2١ 6. 1 آ”هددلا ىننتلعتتتل ةلئكأ ان1ق . ةهات51716ه105
 1هعومالست» ةىددو نيبطسلق مموويرر» 72ن7عمم1ةممعر 5مل ووعد هنث ؟7 ءعتستك
 طقعع لتعتغم مهاجتامتسب لان مسمع طعصع اعطتب1ة5ع دقت هان ماد15 5ءتعق 010 عوار ب

 | 4 فركت دهاعمقهأ: هلاع ل7 0هغ هر ةلدطتح ءقأن 600 ]جم1عرجا12. ' طمهتدم
 1. 20. نمرتتانماتتتس ءدذع [1هعللع مهلعا. للعم ئدسعتب لتس طقعفتاةكت (ان18 ]عد

 عمصلسس» هلا ةجرخ هدت724 7ءدم ءا لعلص ممدا ب ةل0هداسسص بوحرشو نع

 مع / نت" ء7ستناط »عرج نبروت[. - 1. 10, 4. آس 10ءهنائوررع ةسفن زعت ةخا دمدو

 كمرد م1 مزمار ىهع (منسص [ط[ةيسفلع. هل عتب 01. ها لي م.119.)و نسم د
 عولعتس طفع 1هعماتمدع هتتسعصتسمتلل 20 1ئاانا عع ةلر وعاش طعصفع معتم
 ررتماعد[. د5عل معممدتع ةذعصسها: ةععزبم عر داس (اعطع دمعت ةستدسق طنقز
 ندمل تجعلهم 1لعترح لتعامد» مام: انعام ةنتل7812,9  قكع ةلط هم. 31ه
 1. ى. (ععاتت5 ماسعتتستك طقتأل لنطاع دحعتل15 5ةءملعأ. ]لع نانااطات5 للم 226-

 لت ةتسع 1هعئالتسسع 1تعنتس ةذع ءطصعتسلمتتت ]صمودع معررعاتأ نأ يسآ ابأ ( مانو

 ىيكيدأ) ذم انصعمع ةستاتم ةستزرام ممقأ ىظو ةصفعرنواتن»» عماط : عرردمم 201
 خم ه١ مع هممت منام ( لل رج. 19. 13.). 65 70 ونتلمأ 7712011 هاتر

 قير 777 ءعأ «هعاع]]و [7نآعط7 - ع 0 (فاخاو) 716 30 077 «# 070
 لماع ممم... ]ل هاعممت دتست طمع معهعاععتم 20 ةنععتب هععتزمةتنلقتس نات. كح
 1. 10. ةهددعسب ةسوطتق ةنمانذ 2.١] 6, 14. هنلتسع ةتسعات1هدنتتنب ؟ةطاهد1 1201-

 ءمتستمس ؟10عاسع و هطتاعع طتع دحمطدعم و 11 2051 ةغلاحخخ هردتعداندس 1065 ند

 4 دمنكنلاو. 10هعنانم اهيلع يضع ماو. ههآق0 62 5117767:1-

 قادم دغر 1.١ ع. لع]1 يتسم ةصتتطل مهقكه عقار ءمدتلك نعتمف كنتم 8عطالب مودصرد

 فسسمد 8, 14. ءرسذلعت» همتعتصتق. 1. 15. ممهص دان مم» دصتقواتت> 1ةعأ
 مصفتا طنط و ةصاعطأت5 ءمصقألام -ماتاات5 ةع1أ8غ0, نسم ةعطقب 1ةعئاسس ةصكعق
 رم. 185 6. ها ةيح. طمططتععلل. ص طبعرأ. طمعتس. (1823) م. 30. 1ط1 لع

 11016 جينز هد"عجت 71 لحب (ءاتزان5 رماصتمم طما16 عدا اهنلعصسلت , ماهم غصلنل

 ةلقاتاتت : 87100171078 772 م5 ©6571[20. طع 50. مانو ماللا طقس لماطأع 1[عوعصح

 لاتدح ماهللا 2007/6/:78و. - ل. 18. ىم هددت عدلسس» ة0عاستع, صتقأ سته

 عع لع.“ 61ةعرحو ةساعتم 1. هن. همدصعتب ع كتندععم 1هداع لسعات سوماق
 ربممممعو دج ةسصاتومتفو ه1 !ةللمعو انطاناق طقتتم هطجتستسم

00 



 1.1195. ال000 ىلطنا ةلصم لستم نورتو ءأ 11 1ةعاعت5 202 203
 ةزعدمت"ع 10 عاب : ©0762 هزجتنأ 36 هع»ام 1.١ ع. ةستطسنتتتب 055ةذ1ت111ةحذخ
 ةلتعسم ![هننعرلم. سب ا. 6. 1[8هدقفاوعاست مددءطز» ةلئسسلع دصتطت همت
 مماستس. كود دصقلع ةععتماما» طتع ؟عدات مهقءاتقلتك طععاعس ءاععتتو وننتردإ#
 12 ننه طقيداتمتسم مامن سمت تيت 111تنعطوخغ ءةععاعدته ؟ءانذ. 106 ]1ةتسرتفج
 لتطسنك ها ءةمصلع]ةطأعألك ةوعضوتت ممدسردةهتس ءمدصت [ةصاتطاسق 37. 10عند ةزد. كان عا»
 01165 72. 300. - 1. 14. (ندص ءقتثم هنتلله دطمعتتسع 10عله طقطومح

 اتانو 5عررقاتكق 10عناتمطتق مئ09عئط18115 ةدذع 71عام" : ةعصقتا عانت 1611 106-
 لمت عا ةمطممعدامتس ةايقعزرعتت ع. قفاععتعنك طتع 22620056 ممدتابق. بح (ناتاع

 1. 20. يذلا نندسواتمتسل ]010 ممآدتت“. م0511 12211822013112 2201 672562312, م2
 عنمتستست. طغاال. رج. 0647. 561026435 ء>م0دات1. سعته 10د عت رمي 111

 دحفتتا 10عه (نهدئدصتم .نستطتخ 0ع 0هعرسمهتطات5 (ءطعطصمع ةنتتتقاتنأ5 0
 عذار انآ كانت. 96, 15. -(0ن1 1. 6-4. لع آةهنتام كبتهدام1و 5ءئنبتتا“ 1معاتك.
 عهاتق هدا مصع7701ةطتلتق ةدكوتع ةد 5ع طقطو# ا!نعاقو دتصلف لم
 هل 11ةسصفلع. ةلصما. 20 هع. 1. هأ لكل. م. م4 دوو. دصماقع 10111 ممققلسام
 كووتتع ةدتسم زهد هطقءمتضدم عوار تمس 1[ةننانك (طصقات نءاتعتمدعتس 0ع1مدن
 203155ع ةننعام1 ل1ءةهطتت. اكهددصع ةصتست 15 مالتصتت5 أ ةهان5 1عتنع ةصكعاعد
 رتهتمك لمه عمتضتتس و نسق مانلتصت (طسقاتقمت اا [هرروع161عق عوضا
 ةمزد عند( هدع5 ةدمقان]135م عا دمك هس م:هن5ي5 عج ةصاطو لم عتق5 ع 16101
 هعد1م ؟10عسأ مماععمت © 5ع0م اهلته دص !"ةنامتس ساستسق ا ةانتعاما و, 2151
 هدصحتتتو 126 !ةللمصخو ءدع لكط10مدتاةتناتتط 1”ةلهعقاتسمع 26201ةانتات و 2ةن]ل ةدع
 ال15 ءهدبدتك ةستسمت ءمدختت (ءك. ظمترماطمس. طقفتل» 30, 34. 2: 149.)و ةتتأن

 صماتاتم ؟ةسسناتقتا ةمغ معو ؟ةصف طقشولا. سس 2.9. 06 امبع رق طمدصتصع
 1معزلت 1. ع. طئتلقتتتق هعنلتو ؟هلاتك 7. نتوع هه: ععدوزأ م07: 11672672 هل
 مهلل1 ةوتاعمسأ. . 169. بح 1.14. كل. 14, 14٠ 20,12. 99, 12. حماه 10ءمائ-

 راوررب هيلع بص ممو726 62 (ذصك10185)و نأ كدا لا 0 1 18ع. 20و
 11. 5 ءونعساعتس 10ءاندنط 2012 1622616 هق5ع 2 126 ©12620هاتنتنتت ةعدقاتق 00-

 عام ىزسأ دتتط 2600556 ةهعغ لملأقصقو عندو ب 1.19. طامسلا مرنم

 نوومؤم هددع ؟10عاست.  الاتسسم ؟ةرثم ؟عارإ لج 1. 21. دكنم الو : 7012 6/147“
 ه1 لتنع7» ل عرر» ع لع ةدصكتتمتم ننت طقسل ةطكحتاسو ؟ةرلا. ع 1.13, 7.
 ةعوفات5 ]1هءاباتمطتك © م0 ةرناطتتق 711264 ؟تلعهتماق معان[36: 72072 45
 207 007210761" ©7265  ةدذع 5؟10عاحتتخ طتع: دطتتاطتو ط1 جلع عموويتتاتق

 مروي سس ل. 90. نتزل طماعأ ناطبش درج 1011 هفدتن , طمتصتصعتس ةقلزععأ
 وعون ا ةدتستتتت هدصصلف ءالاععتتع ؟ةلعماتعطت , طعصع ةهجماتعمت 1'عطصعتت ةءطم-
 ]ضهر ةرد. 5ءطتسلا. هع. [ططمتص٠ 2.380. 5 ون عجاتستتل 71101 مهسا11ه ه1-
 ةعنزرنإ وزع عقأ ةعطقات5: ؟10عادسسم اةيحعتت طتغع : 0111516 4رضوطتتمب 34 نآطآ لسع

 لعدسمو لمصدعع عمه طملتع عاهلتتق مم ءرنالانا11]-15 1١( ©. هعمل ةعع كتمت 1:0-

 طرق ردعرت عمق مئانست ةلئ2015). 155م مهعطقن 1ةععرركستت 1891 ١

 1 4 مهيلع رم امهيلع هع انمعندع منلعوستم هك. آم 2201111

 رتمعامع هءاعولاتتتت 126080111 012153510111 نب 705أ مهن. (ويصتع» طمع نأ



 و > © 4 هع

 لمم مءاتوسه م. 91. 24. ددمعاتتاتدس 744 م26 ةوعنتتحتتنو لع نتم .٠" 1]111 نط
 م2. 1ع معان. ذنب 1. 665 0(5. 2 ان[ 59 الةاتق انآ عامر زص طتق :1١ ةلععلتت

 هرتومناطاتق هط9ل1 ةذع جه0هعصقلاو انآ ه8 56210121 ]ممعاتق ؟ءاعمتطاتك عاتماتع
 وندمت نتطاتق 1هعز1ع دوصاتقق. 10ءعقأ كدتتت 26250هزز01 ءا عنمصلتماو لانك

 ةساتو سنا هاعدت عداها و هدنهاتمصتف ةاجلسك. 17. 1. مماعق ةعيقاتتلل 5عانانأ ماو :
 .٠ .٠ .٠ - ب 0 . 5

 هلعنوم# معمر. (عنهعء'عر ل1. اه دحر الكم, 7. 2. هزم ةطاعا1150ه :, ةضاع

 103 هلا ممص ةانهغ طعا1م ةمرحدصتوانع 5دعتا1هعو طقاو و5 1هدئاع5 112 06ءاتتنذات

 ( منعصق) طقسا ةنصصماعصات. 1.١ ق. صلقأ ماتم رمتلتصم 706210 ىماحو ]16-
 ععصسلتسدس عدا ةعصقابق طقع ءمصفات6س هانت : 027011772 057028 76و ع772 ( طم ءتتم
 1هط. 27.) 1. 6. ةصقاتاتا عثر  ءماتقاهتجا عل“ أ 7ءتنقاتأع ءاتتنت 76156ءاتاتت5 ة5أم
 77.7. هزع ةصاعا]: ععدلتمو : همسة عاتتت هللوتمملم وددت: ءعاتتتناتك "عاتاتتخ لتع
 ةماتكاتتتحو طء2ع؟0ه]1عصاتمتسو هن قصلتلمك (؟هعصتسمك) هءن105 ( مدنتع ءةهقاتح

 1م) لعصت غو صتعم , تطأ همام دونت منعت 76211 رصق ونن] 0771: 0711516 ةعاطح

 ةدد2: ةللس016 20 10عم5 (نهدندتت ر ت1 كانا. 44, 52. | آن. 149. ؟ءنع 055

 نتم0 ةتم71671 ةعصقتك 00ءع[. 16 ران عاد ةعبب م ضرا ضرالا كل. ةصكنم

 23. 22. دس طفطا262 ةعوسنع ةاودع ةتتوطت عم ائتصعحمم 10عوتعتتلاا 7. عافت
 طفطس رم. 581. 1310عصس5 عم 1110 ةةيصرم»»ع [[ةقدلهتسفتلا ( 39. م. 817
 هةرمانأ 1155© 1ر هن طا 1”. 15, 1. 8[هددهف [عتستسس تمر»2 ةلطتصلفع طقتشل
 2091: هد 150 1ةتدعس طقع 10م , نادأ 1اعرع ه (نزيتعووزم ه0 هقول هتشنتمس لمح
 هوما طتاسعو ةداانتتت معسمدءمق. 5ءهلسعسأتم ةماعتتج هرما0خ قلتم لمآ (رج» هزت
 ةمضتمر ددعستستك قطملك. قط. 801. م. ردع. دع. ننت ننم0ل ه0 (نطقطهتدنهتنت 7ع
 نسسعسع لتعتأ و ةممدعتتسع 30 طسنصع 1نعندس نندلتسلأا كلم 1112 م. 24: 12.

 12ه ك4لمهمتن اعط نم ١] 4. 17. 17. نبنم0 هل هءعللعساملل 1طقفدلقتست مهما
 ةزكستس 1تلقذع هع طمع 1هعم ةصاعلات عتستندو 1ا1عنتس ةةععسأ ةلئأ عضم 0163.

 كءمدنرسص ؟ةط2 لجحعأ 7. 3. هذع همدعمتم : .هطود202ه7: هنت" ' قع
 ' ى1ىد77 08105 97 ه4 : 1ط10. 6ع اهق حنا. - 8510 1ةهردعتنع 1. ى. استعن ةسوع
 ود ءاعتمأتقهسمقو !11عوورم (ةتصتقتس 3عءم]ءعداعد '1'ةعلهطأ اقع مم 5511211111 201011-
 نهانا: 1511 هت 6 م آر ةينحضمطاقع و نغ طماتتتس و مهد !1ع5و-

 ومامتستمع ةهينقاعةلتك ءا هعاعصاماتك) ععصلفع هدمت ةصاعت' 1011 ةذادسمك 061156-
 طوضاتنتخ ق4عدطستم !!1عقورتم [ةتصتقع ةدعواهننتص 220265: هل. آخ هدءوهتضاعس ةلأ
 فيستا اة1ههل1. م. 37. ظعتت مقززسل# طقك ة0]وءاخ 2 اكدعمتن ظللم آاكملقع
 ععربت5 لسعتسغ التنك طقطتقع ءمعمهاسسد 01. 06 هزعع. 6. 40. 37

 وععبو 5م0 تكدرن طلع ةهأآ 2.18 اطمشلا ه0 همرصدعم 4 هل 1101101 01 373-

 موقت لاما ةهغ 2عوولم, ل 1. 7. م:ةعدامتنع 10 انتل ملربدكو د 06 5عوتت تخت

 مكاو لتط18 656 01865110 5 51 (م524677. ةددط لكخو اططعتقع ةطنولتأ طمع مءرنج

 حس ذم 1111 ذلعس هددع ن للع' , طمعونم 72عقئ 2 لشعع»ء هماهتب ؟تحت

 ممدوزا 1هعاتم و هع 1هعئلطت5 مدام تعطل ةطتدصتتق ملكاسنو 64 214 205725 [1-
 ءةاممص» لهعتمجتسنك.  طهللطلاتا ةناعتس طلع دعوع 20 ؟ةطدقتس هع 1وهءع. عع
 جماقتم و دع ننه لعطمستس (تطاتق !01650رموةهتستمتد 122م1وهاع5 هع دسأعالاما5



 تبسساب 7 213 بح

 مقيسلطتم ذلاسع منافذ ةطاوصسع طمقمأاتت زاع مرق علل 55م ك1 عترت1ان1' . لع طع 11
 ررمد6 نال زممعععملمدس ؟10عاتتا“ نأو ةعيرقاتك ةطتتال كقأن لناهو 51 ؟ةطعاتتتأا 5

 . ا 7

 عموم 4ةمصولططعم 11]1, طمس دتاقءضعادن دانا“ ؟:عقاتاتتل و١ 111 20165 61 قم عب ىلع

 رماتم دعت 7722567ءرت07 + مدتسق 5قللععأا ةهع مدتعتسع طماثم هدا. 566107101
 . 03 , .٠ .٠ 00 ". 0 5و 03

 معدرتة نقعرتء#  (دعنحوتم هم طسمتنتتستق د ةزتن. معحم] 7. 4قدعتسيم طئطا هال.

 1 10 هنا لمدد اظعاتخ ن١ ك8 13.) : تدلع ةطتعتغ طماتم دتكرع-
 نلوجذ 7 و, 772ه727207 اتاتعدتسم. ع 1.18. ةهدردعس ةضسدعمتت اس5 معءانأت
 مون آ7 هدرا ؟هنتع ةص ك0. ةعئتاطت اند: 7 هج خمطعانو : 2 ه7[: 7 67/271 :
 نتنمك ل3 عبومم ةعضطعتلل د"وهلامدع5: (3120[انقتلت 1 رعاتتات1. تم

 اهتريعرب عققع مانام ننمع طتع طقطعاسع 2 غمطعت. 01 رتمدداس لتعسه ةانطل
 نومع ةعيساتسأ سا“ نئاطتنمي ممدصتسمت لع لعل -دصمفمجعالا 73. ]. 27.5: 5

 يينلا ظدبداعه نسمععتكت : معع لسطتنم نستص يوفيفلا (ةعمخ ءانمست ٠م 23:

 ربو يوقفي , معع حت ددع 120164 نمم0 طتع ليحعنوبد معد دمدصتسهاتت)
 ممدعض طءعرلنبدس 511.  طملطءيسنو 118 ل م2معرب ءعاعا عوتسمتاب , 1ندعاق 11020-
 اميصد تسع 811 عومزد 0هاهتستمع ءقيدنا ةدامتس. 00( مصسونمست عادتتلت 10156 6
 4عدمامأم زترممونم عا كتحع طمستمع عينك ةعطولم كلما (لت ع ععكنس ءدتتصم
 رجتام ديمددعس ممعت ممم 2 اك1عانطع. ااتس٠ 1. لل. 7. 4 يالهاتس» لو
 ترتاداك متدعص ةلاتسك هلتدس ديفحتسمع هانا ا” عمووضتتير (معمععمانانتسوم 11 مططحقمتسم-
 صبر قفسوطنسس ءاتمتص ةسموتتام ءاتزهتمم طقسا اعصتتعم هل ةصعما15 طقطتح
 131085 ' دصمم 5 1556و (عدع 1'هنأ. 4ةضصم. 19. 13. قطستس. .الاقتنعن 48و 7. 93و 6
 4ر11. ةمط. 31. رم. عععتت (نططأ همدصعس طمع طرق 1هلقو اجمذك هجين :عققاتتن))
 هز قحدوررت. طتطا. هده. 1. للل. 1”. 2. م. 7607. ددلتق ةمردهنعا. .101!عتللات5 عقأ
 0ع ةووسعسلت 27 27- هن مط عئات لنتم ةاهاس هنعر ءندص همدصعت طقع هتتالتطأ

 1عيعمتس , رقع ىلت (هردردتلسس كذصعفسةتد ةصاع» هن 710 جبامتسب ءهزانق ةئاسق طتع
 ةيداسقو >. قفدعتمس. مرمعأك. ه0 1'. 11. قطنلك قط. 01. م. د2 1 ١)111

 داما هانمدع ]1عععصضلتتست» ءدذع هردتصملطومع : معلا ص امصاع هزدزم10م18ندج نسمع ةص
 معونمصتطمسك ةللثك 787 (صمطاتقو. ءمللث5) همددعص 511 رمضةعرتمةزاننانح طقطعسان
 (. 4ددعست 1'. .3 .2 رم. 784)و ع5 ةصععتلاه دسفصعتا 2ع0عع55و ءقا. اماتسك ءقأ

 رجتمجتتستدس لع (ةلئادأ نيدجعر نسما مهعدامكل) و ديستق م1عمتت ان

 ىحح ةوج 0000272-777 +1 طع ممدصتسهاسةدب هززدالمسي طقنل ةعسمطتلع

 م0 ”طرئتلعتس , ة1هدس]هسد ةصاعت' عا (مععتسمس و دنا طغصفع طبع ه0 ءعاعضقم نتن
 ارعف معرعاتسعملو لك. ق4قعدعرس. ممعلك. هه 10. 11. 8لسق. م. 201. (60. 1619) أن
 مادا ةسسع. م. 178: 0: ةمحتلل. دصملع طقطوأا نع 1 قطلتس. ه6 مدل 5
 4اددلمس ه0 ل: عمتلتك هقاتسص. 53ءعونعبم ]11«دعاوب» مط نادآ ةةانند نعال ةنح

 نعمسع معويتعم. آن1انيردابتت "0 اديوسلا (ةزع عدت رمثمعنإ -لمطا6 ءرصعتج

 قخصلسدت) 1دعن5 هنا ((طقشتمم ةصافم عا ظكنردطتنةاعسي ةذنن5م نان ءمالأعت موالح
 وا هع لعد, ععموت“. هرج. ةءطسلا“ 20 5ةلهل. 5. 7: ىوبمت لمعمر لل. ةفطنلل

 مح. 1.111. م. 86. 1.117. م. 409. - 1.99. طماه صبوغ
 11 16غ.



 تس ا ا سس

 12: 16, 4. ضفح زد 1111 ذب 1ع. طقسا هماهاتدح تع هقأ 61051400117" عو

 تامر لع" ءو ندم ةعدكات ةعل "هلل ععتص زنق عد هزت[ عكمتو ظفح مرعودتددع ةع-
 ملتا. - آس. 8. ل ةهلمسندس طة عضالتك دصعتستلتلتا 10[ [”ةلكطسعلل. ةزن

 1طنعرتام طم ءلتم زج. 30, 16- انطأ هطتاع» دحماتتعا 1١ 7 الولجك 1 0ععز101012 5.
 ع © نوع 1. 9. 10. هاطوتمه دنصك هردزتلمنسح همدصتسه لل ةمقعاطمسأتأ»و كقاح
 ودهمدءل11011: 6 , كاسل, تا قلعت, ةلتسحتلع دمت ةةلتخ لتلنءالقتت ممقح

 ةاننغ: ةذص عتعتضتم اهتصعب (011:ععقزت هذاك هغ دستسما"15 ةنسطتطنو 1هتقذع ده1ننةح <

 116 0مءعءام 5ةعنصعسدس  هزدزدتكلستح 1هدندوتت قل 3م 11 0ةءطت(]طهل19ه هدد
 ا هدتطعننع نط, اان. 1. 11. 0. 6 اعز هن ؟70عهأات (نهساتندس 307 0: خر

 111. هدنتاقؤانت22 ءةقاتسناب 6556 10عام دص !ل[ه"لتصعسف] ل11هصعو لع نام ”

 1لساق. م. 198. نانت يوس طقطوأو ءأ منهعع. ةقفدعسمت اطتطآ. هد 11. 0.5 5
 قحع دنس ءمصكتسلمك بصح يعمر ممتع 24 [ةتردطنةنعم دنت طنولم , ءعاعح
 ارا ل سلقعمتختسد دصعلتت هعحت ةعولعيستم. ح 1. 16. 11عطعدت7» تع 6ر15
 مهو ءهماعطس هدتادسك مهل (طمامءدتند ةةاتسصت طقشل معمعنأ] ه (10ععوزم و, هك
 فادس11. 1. 81. م. عع. ةءاتسا1. ه0. 5ةهلقهل. آكهدطوتنع 1. ع. م. 29. <17 1ءاسنتض
 زرددإ ءغ ه ل'فصحتلل. دق 1هللمدت همتصتف عيصماأع مهق1انن222 ةأ را" نعبر ه0

 01 جاد ونحت (ناب يع ءطلتات ةعان نايارع قاد ]عوز هامه صعتت نط 612162012 5و

 نسدصوانمت 600. ةءعطموال ايارع ' 81 تايارع وانو, ل. ةطناك. قصص. 11
 ل". 11٠١ م. 50. ظلستمأ م. 198. 201. 0009 دس ئعولمدع ءاتقتس ةزاعتص ةثك
 1160635356 © 5أآ 7 567121270 نتن ةمصعمتتمتس 1 0 ا ءزان5 ةلتطاأ 2م

 ٠ زر ءمتت  .ن100 ءعدتجص قطانلل. 6. 1... م. ع2. أ 16هدغ.م 5608م. ةزد 5 لنآ(. 3 . / .٠
 ه0 5هلق0. ه. ع. (002 مهسس]16 ةلته ؟مدرحصق طقطومغ ىتامثر ها ةزغتص هل
 "لى لعسم طتع ةلئعستدب 710عانت. ةعئراتم مونع 5'1ع هن 5ءادتص ؟ةتضقام بح
 04 فراخ ذص داجام ممفاتعم 0ع هد هقتم م0720 , لاعمال. تح
 - 1.5 5و. 1هعن5 سم لصف ةتناف عا ماعابتاك مانلعطمتق و تا1 20ءاقتنت 351105-
 دقن 1.7. ه0 كدت. 3و 15. ةلطسلتاتندن و انا ةعدقانك 511: ء11ععاتطات5 اتأ جا 011:6-
 - 115 ارعوعب 0و ] هرجاتوع همداتخنجع هزع ةلكوضستعتنت : عتق ءهكنآ1غم7ع5ق 5
 نعنرع. 0 محصتسم ةءتارجامد» ع (نهرئدصم 1هنسأ ةتصهأو ع يقننم ظهصخاع !ةامعتا
 عاتورس 1هعناتم 1. يوتسأ لاا 1/2:0720 1725761 و 0ك. 5ندن. 9, 97. هع. ل
 1. 17. 17114 هطلت“ ( 127 هطان77» هم210712) ةلئاط1 اما 1ععا1ج ةاادق ,اةتلطعتت تع

 لوعوهترماتمصع طقتم سطام

 1>. 18, 2.١ ©دصنمأم طنع طتقامدتقتب دص ءملتعع دولتك 1[هدعهتنتو هط ارمذه
 * ومرو 11ةدمزدماهستممع طتمامانتم ةلتعسمتسو دنا دع طقع ةعضتع طفش ةعوتنع لعد
 منزلة عانت. 5 مطصتص2 126ع: 5ءطقسلمو لعضتوتع ["ةنععتت اسر ن5 ملمع هل
 15لهست كيرلا 027 61:ةذعم هممت دع متسعملتق ]طعنه مدعو عع ءةند ائلته 52
 جلقتسمام دصماناع هءعدسماطت ا ددقتناومنسم عامتمدو. ب 1.4. 1ءو. تلصتاو .

 ب 1. 8. مماو ئم هزم 06 "عبدو ع7 25 ءاع. ممدااستج و نع طمدصتسعك 111-
 (ء]اتعأ دعدقات5 مهاتقطتتت , 04 ننم 7. ةدعوت عض. ل. ل1. 5. 501: ءا مقاتل 51
 طعاتا". ]2.171 هو. حج 1. ه1ءمزك ( مهعندك) طقع ددتعتسهدنجات 10عدنا ا1-
 لعاستع ننخ رماعسو 20ددتسع (نوكع - اهاناقه رم عك ذ  ةموانطا ل16 لان علق 20111617+
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 اا >> 6

 32 1ع4ده ةصلع لعوتتتتاحتاتتع يف تمص عاستق 12113 5ان112 5ةضهقانق 705أتن1ة1. - آ..
 51 طنع قلو ملعل لعد عقار نبت لعجتلم (طهلتكو 11ةءءوع معدعمتا (؟. ةلل ععاتتم

 1 كادت. 1.19. م.601), مرنم هيقع 1ءععمدل ندد ءوأ ةيقع رة 01 ةهعف ةلوددع
 رتموعفامتنم 10عام. - طن. 16. 17. 10ةءطقطلهطةلط-ط ءرتحةلقتط ص (73556311-
 لمست  عدع هدد ةععجطتقوتتستك ندع 11051 عممدختست دس مدد قسعدطتع 2طم5أ1-
 اجاتق , (ضةععمانتدص 355ءععله 20عاتدو 7. 0ءلكل عرس ونا لل. 1. م. 280. عدت

 ةعرس دصدتلتتمسط دايس عنان قكامغر ءغ ططمتسمقلك. 201. 2. 120 5ةن. - 1.19, ٠

 1موي. تارتتاو. سح 1.7. هذ ملس 12 11 ةاتدتلت 201816 5145712144676 56 54
 2,6172026 عهتلدهر ]6عأتم مائماطون هلتودتس 16. اوكسأ. 1. 8. ةءوقاتق

 ممازتو الق ممووان]اون. - 1.13. 87 6عورس زرجؤندت كاملمضقتب 121611126. بع
 1. 20, 4. 1ممملقهتسمع همصقتست ءةرداقع دصعساتم طتع ةلتعسقت 560 51 2: 22و
 9. 16. 17. 601127810 و 51151010 216 [2عاو 151112 50117210163113 6118556. بح
 آر. 12. لع 10ةتدقفقم , طقلءطأر دنا 7؟' جلععلتطم دس كرسضتقعم طعل16 نتهلت[و ةنح
 مدتعمقامدنع ةقاشأامو 7. ننمع .هدع آ!' جاطفعلتم مولودا 0ءل1ع9 1. 1. 7.354 5
 ب 1.21. (طستماتمستتس ةزراع ةهعوتسعم اذ ةيعطقمتماتعأ زمهتسع» ام 56 0ط-
 مارتتسعا ةكصعتخو نأ هدسطصتتطم ع2ن111 (ن طاق ة28111111 51411551112115 651 ةةنعا107
 لزسنانع ةصاع» (طغقاتمسمو5 >ةعتقوو 10عام. عا 1.91, 3. 10263 ( من585
 طقور) ه1 - هع دمط 1.6. 500013 و ءمرجز نت" ةامدخددس 1لعتد ه5ا نسا 01-

 نيو قدنخلا مود 5 لموودعم د ةمصم صلت 1ع. نستصام لت نودع قتنهس
 طبتم اعتطاتؤ  ءمصقمءاقاتك ةضمتق 1!1هطمتستسعلعتنت هزرانعصقتنمطخأو 0111 265
 (ةصلعتر 1هدده قتمءعو 01علتصقتسص لسعامه 1هديعةدتدعانع م6 عقوانق 11 0
 معرتتمب1ند هلكت علزار هك. قط. قصص. 21. 1.6 1. م. 104 5و. خ طه 11 50
 رخ 1و مدتامج - طعتد - ةهليسماع هتتانهت> 15[101ةزدرتتت5 112205 هع( 0ةكدصق م0110
 [ةطقج ءعملتعم .( كل. فةسص. 1'. 1. م. 246. 8.) هناطوعاه 1ةسقتتط 2062155
 هنسلعتج دع 17' جلععلت1 804 1عنوذعت طعالل دصئلاتم ةصاعت١! ن15دعر ةهدع آك 3 عدزع
 ردع اهم طائقر1 عا ةطضماف 1١ 15. ةعينتانات“. 560 طتع دصفعسمم ة#5 لن1-
 ىتلاهك اعتدرته>15. 51 ةدتمم اطلاسقعتسم زم. 25. اعواع قلصمتصفتت طتع ((طمتةح
 ةوسفتس ةملعتتت ةسصم 11. 21. هععتز8ل 11 لانه 115ه زد واهتسدتم ءدعرداتع8[22 «قأو
 نتم ةةصلعت ردهعام طتع دص 0165م ماهتستف رمانعصقأاا نسمع ةهاتق 220115 "ةضخ
 15 مل علتسد لتكح ععذوتس اعتصردهدتتق ءمدصمتاقسلل ةاتمدعتا ةعوتنت (ةكم رم عزب

 آر عنوان 1. 14. 602115 11 60001 11321عأ قاعدلا ءىممقاقأ ةوتتان 106-

 15 مسعاتعساسدسس طمتصتسانا2> ]م10هزج1101:ن211 هددت عتنع ][1ععردع. 5 ةاتمولانع 1انعات-
 لءرراع» طلع ؟>عتتئكاتك صمد هدذع نهم ؟نلعم [دعتنصخب 1101هبءر 5مل ]1هح

 مهر" 72 ]ماخهدجنادت علقت ان زمهاتأق 2012613, 110251181. ب ]0 يهل آط1ع ءدأ
 ا 1 : : ُ
 0071:27:11 0170 , كسبطع»طهالم و, 5 ةرما

 122 ٠ 2. ل0 مرعمعن] لساطأم م1 تز1ا0111 622620211

 لداتامو دنا زدلثم مما مهلاوماو هعمل وانتا مهدالوأو 6ه1 لعتم اجرب 0000

 1113ءزئجانتا“ و ]0ع ةعروقأن : 2111115: عوصأ 12201426 ةتتعطتق , انت 5111 11 |

 انور, بع ل. 3. 4. ةزع ةصافالتعم : ءما11هعهامع ةدصا دصفعطتسمم زةعنامملت



 جووروفلا كت ل ا دو

 0 ناوملا رعد لمص سنت مانأم يمارملا تضلمف ؤ ةهأ ممدأ ونص 1و هنا
 . 0 .9 ٠

 همءمورنةدصار 1ةرجا0ع5 طقتنا ةطعضتةصتصغر ءدع ملتصق 7١ طع (طتع نط ىطخ

 .٠ .٠ . . 9نب 9 9

 ىصختوت) مماتمدع. - 1. ق. قيذ 00 طتع نأ ةلتطأ مهقدتتت ماع قرض

 ةلكا772 ءءء" حمصتتحسع , دستتاهتنع 20]نقو  كتدتح ّخ كتدص ض ىمصكن لت 6/1

 حان انة( ننحع هز مانمطتنتعا2116 1206 للت5ءقييتتق. بع 1. 18. 8 مهفم
0-7 

 كم لف منو 1ع طععمتطنو5 طقع هممدطتتسقأا15 طمع هان 62016 , 5ءطمةعطح

 طتل طقع انا م. 24, 8. تندص مهاستك (هقط صمدصتمع ةصاتنمانعألو 0ع ننم ةلئاعتت
 كاهطتسما [ةداتسممتق هز. 11ةيسقلع. لع ةهعمدع. 8[ةيصرصاط. ءا لل. ضمان 7.
 ب 1. 23و 1. ؟هجانو مدهدعتسسم ةزومت لك عمتع >10عصطبات : لعقزتا عانس ]انك ءدااتح

 عرج طبقت ]0516 مق لاتنالل 1اتانل1 1. 6. م05 1لافتل 12. 1. ةنطتقأقاتو 000

 4عقو ماتت طعال1 طتقامستم طوتضتنوانل. سس 1. 2. 06ه يوتذي م.م. عدع11.5 6
 ظولععسل هرزد1لم تل دصتطلتل ءمصفاهأو طلقأ نتتم0 نمءعو 11هجات]1هتنت 5ناانك

 (نزددع هع طمع 1وعم ءقصعات لقهق : ةتتلم عند [مدخةون ]نانو ع0 5011م 5 ناورجاي
 لهو و»نمت» دع التتق. م. 198.  اللهاتسك ءدأ معمدكتتستات 7710007: "أ
 110ءءوعو طفععمعو هممدصعتت "ءعلمصتق عا دتتطتم ةيزدنف 8[هدن]ةتح ةااقعو ةدص
 معتم ةعتاسع آطلتردتن - طععع لتعامو ءل قةطسال. اهط. 11. م. دع. 5ءطساأ. هه
 كولهل. 11. نطق الل. 1“. لل. م. 7. (0ءاعحنسمب !![عقوجماةيصستمتم نتص اعاصتح
 ممسك "عوملتق للك موزه عا ةذطق ةضكعداتق مهضتتقدو هدع طمع 10عم مواعا. ح
 آر 6. مص انتتاناق طقعع خذ 1 هردلقوعم نمملحست 1[ عرقز هدند عوف ( 1[ث0ءمءلكم

 ةرععب م. 78-70. عل. ةعع) ممصتتسماف ةذاب طقنل قا ءمرتطإم ع نتا و م1280 ةح

 طلاع اةنيرعرل. سس آن. 9. 10. ع55ءأ امنيا مب ةورضتطءداتستسم : ةعم ءنطح 1ع

 طلق هطوتستتت ةذكو 20101061 1م56 دع [ذد عاتقهم ؟01عه4715 انات انياه مذ هع ءمادح

 ةموعاتمممع مانهرجتت2 212556 710عاتتت. . ب آل. 14. 5 حباص ه7 0125 مخه

 21021 نلس772:722ع, ءلقصحمته اتطات5 ور ةصقووسع ءاقصصم»ع ميتاتخمسد : ءععاف 11ة-

 رصف عدل * 201. م. 45. ءمصقأتق 12 عدو. 01ةصمط. ها لل. تطاوتنع حايص

 1ءوعدل1 ءه طمع مقمقاعم كم0. ظمدد ةظلضس ام, سس آن. 16. ةماع ملعأو عد

 دعمتنع هدصتقدو ةاتطا طقعع: !.رذابو ربيكتلاو ليلهتلاب اوفلعأو هباكعا
 بس .انقوب بادككا ضعب جرو اهلسالس اوعطقو اهورسكف دليلا باويا يلا

 1.. 20. نوغلا 10غ هند ةرموابدص ةتفطتعمسست نوع هعدقاةيج» ( مهعر ةععاتتتاةهق)و

 نادم 1ةدصعات ءناع ]مزن تتح 01د ردم نامأ 10وانذ 11ه عن( قات ءامتت
 ب 1.20. تا م, 24, 3. 10ءن5 معضم »ةطتلتق ها معوعلمع تعطاسمت ءةمأقح
 متصت ةستعس طصفمتستت ((طقلتكمتسل , !1[7هىلعيردمو ءا طمقاع5 ؟1عام5 لت عتح
 لوع طمل1هددعتاتر ه6م250طقتج ءدتد 115 لعدح 1ع ]1ععزطان5د ننقق طقق 06 ععاران5

 ر]12م0ن1 ةعطامام5 معان انت 2ك. [1هدعمستت[! عن ةوقالععام ةننقط. لل. 1. طتمقت

 1825. آس. 2. مسالك لنطتام ونتص لبذك رهام ءشع 1ءععاج لسا ه1 كم 11
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 نك .تقتينيءعيو>000 نا »ري سس

 2, - نانا 7“ سويس

 ٠ .. جوي 0

 ككل 0000|

 1ع 1هعم 71ه«]ءر»- س (؟ء1 81هيجعب) خيط مئآ ةلئسصدلع ءمصوقامنتك :1عععوملتسست
 [هدنذوتن (0ةكوس-اكدأقوه م 217 تنزدك ىلابق طنع طمص ةلئعصسو ءقا. 26غ لع

 ةيكسلا ةلاس70ل6 ءمصفقأمغو ملكت 0104 لنفس ( ةدع 1015. 2.198.
 رماداغم) قعءععئوزؤ-4آ-هططعع ج0 ((ططقط هرعت ممدتخغ 1هعدونج ءمديكعت عصلسسص هع
 عامك نسهتنان2 1262610 1غ تتتانااذانك ةانمظ2 ءقأ للءغؤتنررو. لص 7. 9. ءةتحصتح

 .٠ ٠ ن 4 0 .٠ ٠

 ملك هذ 1ج2عا“> 17101201161820 ناميدفيرب نتدلاتك ؟هعملطتسد ل

 ةطروعأأم د2علتم 1ص 57 61ةان م0عات5 ج2 01015 12115511113, 205110 52عم135 ان51-
 [جاه عوإ. ل 0 نوع ه رم. 20. لع ق4ضسفتتكو "ععلطقب ءاتزاتق اص فكععرمأت
 طتقاممته ( رم. 19 -33.) ظعويسعسم 1معاه ع5أ دطعاتاتم و 5ععماتتنهأنل“ هةغقو
 1ععامرسعررب 1261:2121 ممد5م21., عند نن0 مهعغم ةدص ةللقك "ءععامدعو ع
 1نعرتأ مم» مصقأعأ. 5 دقم1 عمق 1ععم طتع دص عمل. نسمعلمتم عع انطععمت
 تتالمو 0عدتلععمتت. 0 ددصصتسم همت طع ةهدأذ ردك دص فهعور ماتت ةدلاعسم طعالت
 ةصتالم 1205, ان[ طتتتتم 1ءداتصقتل1ل كاتتللم لسقعلفمتسم 30 نقشة 00215 ةعد

21121 2606553113 0121181٠ 

 (مدغلممت مانطاتعمع ع محمانع دمه هرحتسص دما1261215 ءععاتصأع
 ممعدمع 1كدزو متطت لعصفسصلمل1 دتكما ءدختسف طعطمتسلا ءعصتكد
 طفط ءصلمع لتعود لتعاسك هيك كسوماتساتك 1 56ماعرتطط7. (ناتت تتح
 لتعملمع دنغ طعومءعائور» ةعولعمتمع 8[دعجمتطعتم, (نمدصتاعك 1لطدح
 هع ودامت و 2 عولعووورعو جدع 12نعئم»عو [[[ععويصتسم ءمدصقتل ةةداسنتو
 (انءىكودمع جعملعصتمع قفعاكوتست 10عيسدعصتعد ةصاعتعددع ؟ءاتصكو
 62 ندتح موزع هوا هطوعمووصاتم هدعم "معموتع. 5ع. اص فعدم

 6 601عأ2 طلتتعا1 512 0. دع>2ج1 كلتعانقأا 3. 00



 كسا

 مكمال ا ناك اهئاو مكمالساب مكيلا عجرت ال اهناو [ةفويسي ةونع اهانآلم اهناو

 ىنبيملسملا يلع ياهلا فرصبو هنجاح مامالا ثخايق مامالا ديب نوكت ةردايملا

 لك مهيلا نسحاو مهعضاوم ين هللا ديع مه قاف اهي نولي نصو ةلكملا تكساو لاخ

 لوأ اشيقرق حوتذ ناكو .مالسالا - يف نولخديف دالبلا لها اوعمسي يد ناسحالا

 ةمظعملا ١ مُهقسيناكل اوذارا ةرجتملا' نمرشح اةبناغ» ةنّس ا ناضم, هش نم ةلبل
 ايلاو مهبلع ١ كرتو نايشرلا فلطاو. اعماج اهذد”"ان سجرج ةعيدي ىمعست يو

 اولد ماو تابارعو ىبسكام يلار بسملاب لوعو الجو نبسو- يف بعت ىب ليبح رش

 (1 و. سكام) ىنبتكام يلع (1. لرنف) لرن تغلا دعب اشيقرق نم نوملسملا
 ةطغح لج فغلاو اجرح نالا ةرشعو ةبلقرفش رجح اماغيد نالا ةعبرا يلع احلص ا.حكفق

 كذ نم فصنلا يلع مهحلاصف ةركسلا يلا لحتاو مهحلاصف: بوثربامو ربعشو

 رتظنب :ناكو اضلص اهلكف  لدجفملا يلا لحنا مث تابارعر ةيناقلا: لها لكذكو
 ينلصو 3 ههلعي اياهك دل بتكفذ مئاغ ند ضايع ربمالا ىاجخا نم هيلع. درب ام

 اع نب هللا دبع يلع هللا خو اهل دعس ند تيدس لاق مالسلاو يناوج كيتاي يح

 لوقب ىلبججلا مرتاح يأ نب سيق ىشذاف لددملاب ماقأو ادكلض يوناحلا

 يضاوقلاب انيادعا ىلع املصَو يناج لك يف نيدلا مانم انمقا

 ينراعالا مارك نم دايج نابتكِي خلها لك عم روباخلا امل :نادو

 يبياونلاب *) قراط نم انظفحبو انعيج فنكي هللا رصد لان امو

 يهايغلا لودس يف: مجحن حال امو اسملا ىو حاصلا ىف !دو الق

 1) رد216 زي فراعب



 ارو ايش كلذ ىئم انولكحي الف برعلل انداصي اننا ل اعرو كلبعي دعد ىبابش

 يراك بحاصيبو درهلابو لصوملاو يوني كيم فيلطنالاب نوورصخنتسي اومعد

 يد اذه انقوي لعف امناو برعلا يلا. نياشار مب يثعبت لاق يالا نم يرث اف تلاق

 فورعملا ربيكلا جربلا يف اولضح اف .هللا لوسرن باككا ةرشغلا اولخد اوجرخ اجق
 لاوما هيف ناكو جربلا يف نم هيلع يصعب ال يح :كلذ لعف انهذاو مذنملا جربب

 ادنو جربلا يف متلصح دق ابل لاقو ةلكملا يلا عجم كلانش اولصخ اق .ةنبدملا
 رهشذو اوتوهذ جربلا ندع مهلمقنت وأ انع اولحرت اما م-ىسأ لوكاو الغاب مهفقوذ

 مهفياض ب افلعد نىك ولو انياض د عئصت ثيكف تلاقق مهركسع يلع انقوبس

 كربتبجت نسحب .انريد تلاق .موقلا' يملاطف كدلب لضا دع يرغت ينك اذا لاقف

 مهتما هي مهاضؤوا. ام اواو ةرشعلا الوش يلا يضما انا اهو ةعاطلار عمسلا لاقق

 مهتدحو: نيملسملاب :عمجاو.جربلا يلا يضم مث حلصلا يف انم نويلطب شباو.

 ملعاو انقوب راث .لبللا :ملظا اف مورلا نم ادحا مهعم كرنب ملو وصلا يلع مهجترو
 انف ,بباونلاب: مورلل اوجائو . بضاوقلا اورهشاو ناكم, لك :نم: لضا اوردايف نيملسما

 ةلبخلا نا:ةلكللا تملعف :مهيلع..دللا لوس, باحعا اوراتف مظعالا جربلا. يلا ةئرهلا

 نيملسملا لام لاملا تيبل س.محلا هنم جرخات ىباخذلاو لاومالا نم اهبف ناك
 هلام نم ايدنن ةدشو ملسا نو مالسالا مهيلع ضرعأو ىيملسملا يلع يد ام فقرفو

 هللا ديع ربمالا يلا اوتاو اشيقرف لضا نم ملسا م عهنجاو ةقنع برض ايأ نمو

 جارخلا مكيطعثو انموركو اننيتاسو كيورذ امذناو مكنيد يلا انعجم انا اولاقو لهسو

 ملآ تسيل اهناو مامالا تبي اهلك كآلمالا نا هللا دبع لاقف ككبق موقلل يطعن امك
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 يلج اه وهو اهيظع اقبثيصنم ىصقو اوضالا يع مهجتم مث اهنود نم لثاقنو اق
 ميلاوماو"مهاست ميف اولخداو, ميلاؤماو ميلاجم ةنيدملا لها اونفصخ ىقو روباخلا
 نوبمرب اوليقاو متبل ناوملا بذإو ةنيدهلا يلا نوولسملا اوندو مهدالوأو

 جرب يمسف منيب برخلا برب موب لك لازب* ملو لاق نوطخب ال مهتراجح تناكف
 ل ىبأ انقوَمل 1 يس [ديدش اةيبشك اشيقرف 5 لغا نوملسملا اوقبذو بر ءلأ

 ك3 *لعفا قوس ”ةلكملا: اهبا:لاقفا بعل يقع كزييدت نم ضابررش ككملا تدعو
 دقابرعلا:رشاعم ان ادانر ىبملسملا :ركسع يلي اهم راسو. انقوب : بكر اهدنعق
 نولخدبو مكرابخ نم:نوكت لاجر رشع مكنه كيرا اناو .مكنيبو اننبي:ادملا لاط

 ساري يذلا لكملا اومزمق .نأر يلا . مكنيبو انني ميلع طرقشلا عقي ام يرنو افيلا

 مكنا انملع كقف لاملا نم ميش ام انم اوبلطاو مكك كد دعي ىحنو ىبعلا
 ديرب هذا ارملع ةراكصلاو لبيشو هللا ديع .ةكعار الد لاق هب متيقو الوق متلق اذ]

 تعجب مث انم 1 لزأ دقل 0 20 5 لامس لاقَف ةنيدملا لقا يلع بطني

 فوسو ضفقلا يف تعقو دقو ع كود نبا يلاو امم بريت نبأ يلا كوالا تتنيذ يلا

 امنا انتعلق لع ؛اورداقت ال -لاغقخ كقنع“برضنتو تغيسلاب ةنيدملا .هذه لمن

 مكيادعا نم ةرشعب انيلا اوذغن. نآكوزبثك اندنع توقلاو.بردلا لانجر اهبقو ةنيصح
 ىبعلا سار متصتق !ذأ ىآلو ميل فلحتو انل اونلصتل ميبمسأو ملوقب كا نم

 'ديع لاقف ىوبش'غرزا مف ٍقيا دقو ةنسلا ةذه ةَبقو صلَصلا ققعتو مكبلا انملتن
 يدنكلا دوسالا ني داؤقملا لاق ةرشتعلا ندي تركذ ام. يلا :تىتيجا دق هللا

 يا "نب نورلا ديعو نيتك .نبا لفونو بعلا نب. ليبحرشو نوقملا :نب ناهنلاو
 ناهلسو ةروث ند كلامو::تراحلا_نيب ماهو سبق: ند .دوسالاو ماج نخشالاو ركي

 ربغ هجون اف لاق مكنيبو انتيي, حلص الف ءالوه ربغ منثعي ناو متاغ *) ىب
 لاقف نباهم نوديرب موقلا نأ ةلكملل لاق مث باوبالا انل صتقاو لزنان ثركذ يذلا

 اعامط مدغلا ناك اذا لاقف ةقوسلاو ماوعالا نم ترل ذ ئم ميبلا ثفن 1 تلاقف)

 نوفعضتسي مهو كولمو ءاسو, مىبخ كدلو موق ناو رجحع كدا لكي ةقثلان

 12 لمد 10 1ةععاطوت اان, 2 20ط1ق هدتتتعودر انج 00.20 2.2016: ذطأ ماع مام

 مئاو 300 اع : سيق ند ةحاوزو رفعج نبأو دلاخو مثيهلا ودأو



 بوكرلاب هزادعا رما لاقل ىريبشاتم دللا ددع مفءأر اجِف مغ ديدغو مهد جعي

 مهودعب اوقتلاو معسكنال هورغخ يذلا قدنخلا باب يلا ثتجرخو ترعلا تبكرف

 ابع نانع ىب هللا دبع نا مث بازحالا موي انرصتك مهْيِلَع انرصنا مهلا اولاثو

 مويبلصو موقلا ةيبعاط وحأ 0 ناو الا ملل لاقو مهيبانك بترو مهفوغص

 اولاقف ميل تايث الق مهببلص اوشار ملتقي هللا أف نان نوملسملا أبا. نوعيتات

 انم افيلا با. يش ىلإ: انتوغد ام .ريارسب ينام |ىلع يلونملا حيظعلا ,دللاو ربمالا_اهبأ

 ىبجسملا ءاول بحاص ناكو اشبقرق يلع هللا دبع لمخ لمخ يح لجان تركذ

 اولذيو هدابج فقح هللا يف دَهاَجر انش ءالبأ ىلي قلو يدع "ند ليس كبموب
 ىيترود مضإلا للام نب 1 دبع اقتلاو هللا ءادعأ يف مهحام,و مهفايسأ
 كيرا هيلع قيضو ديلع لمخ عوكولم نم كلم 251 مع مير نياع اذه يمرالا
 ند ناعنلا اقتلاو هبغتك ىبب (1..ام) نم نانسلا قرخاف ةيندت نيد عمرلا

 هذا ملعب ملو .ناهنلا هيلع لمخ ركسغلا عطصط تق وهو .ضايرهشي نرقملا
 لوقب وهو هبلع لمخ ىنبماقملا قم امدقم* دنا بنسح اهناو ةنيدملا بحاص

 ميرا ااا نر رجلا نوفل مندا يرتلل نيرو اقتران
 لاقو خناهنلا هعبتان اب ايراه الوق ةبسداقلا برح فا نم لوقي هناو هساب ضايرهش

 نانسلا علطف هرصاخ قرم نم صيمرلا 'لسراو هقباذ. مث برهت بأ. الا. هللا ودع اب

 لدنج مهككم يلا شبجلا ظن :اذ3 هلمذ يف ظيدب“ حرطناف مخالا بناجلا نم" غلب

 بعرلا لخدو ةسوئامرا ةلكملا تفاخو مهدلب يف اونصع نيرا مهتنيزي اولوق

 كاوس ادحا* انل ام حبسملا دبع اي تلاقو انقوب يلا تتغتلان برعلا نم اهبلق يف

 هيلع تعلخ كيبدب ىبدو كل انا ةلكملا اهيا لاقف انلاح رنديو انلكم سوسب

 ةنبدملا هذه نا اوملعا لاتر هباخكا ىلع ليقان اهدلب رمأ هتدلقر هياحكا ىلعو
 اوموقت نا مكبلع بجحنف مكبلع ةسونامرا ةككملا تلكتا دقو ىلا اهمكح ناص 3
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 ىبعلا سار اوثتذخا* مكنا مهل لوقنو هب تقفو الوق تلاق اذا برعلا ناف

 نا ةنسلا ماع يلا حلصلا مكعم دقعذ نأ انبارو رابكللا ندملار نبتعلقلاو

 ضيقنذ مهبلاوم نم وأ مهل ةبالو ال نم مهكبلاعص انبلا نوذغتي موقلا
 يلا نوتفتلي الو انع اولحرب وا لتقلاب مهددهنو تركذ امك مهبلع

 لاق عنصت فيكف امع نولحري الو انا مهلانتق يف مهنم دجلا عقيو انلوق

 الولو اريثك الاتق يعلق يف مهتلتا دقل ينيد فحو اناث ادبا اوكغت نلف

 عضوم هيلع سيلو نبصح هذه مكدلبو ىلع اوردق الر يلا اولصو اوناك اق

 مكوقع يلا اوعجرا موق اي نيصح مكروصو برغلاو ليجلا نيعضوم نم لا

 اذا, مكنم الوسر اورهجو مكانق يف حبسملا اوضراو مكذيد نع اولتاقو

 5 الا طق ءالوهصد نوعوسب ال برعلا نآ ييذ تحو لاق يىنمرالا كيئرو

 اذاق مكبولق فعضاو مكبا, دسفا ام انقوب لاقف مكنباه, اوذخاب

 فحو ضايرهش لاقف مهبلا مهذفننو انكولم ةذيرب مهنيرنو ةيكولملا بابثلا

 بهاتل هتقراطبو هياكعا مما مث انقوب ككملا هب ائرما ام الا لعغن سيل نايرقلا

 :اوجرخ كغلا نم ناك املف لاتقلل اودتعاو حالسلا اوسيلو كلذ اولعفف لاتقلا



 افننبد معا هللا نان اربخ مكب هللا دارا 0 نايلصلا ةديع نم مكخامةذاو

 ذخاو رصيقو يرسك لكلمب فقحلا هدعوو اندعوا معلص ناكو انيين فرشو

 ندم 0 ا ا ضايرهش ءاقل يلع ضايع مزنعو يدقاولا لاق أمه زونك

 كولملا ا مدقت 0 يغلي هنأ اوملعأ مهل لاقو هيلا هنقراطي عهج هدذأف ضاي مهش

 لعل موقلا ءالوش ءاقل يلا شيجلاب جرخأ ادع ديرا اذاو مهسكناب نوغلاخ اونا

 .نوديرتو مكفوبس اورهشتو نومصاخ“"' خقاادغ مكنم كهيراو ابرا مهنم غلبا

 مكبدل مكتبج ارا يح موقلا ءالوهل اوملس* مك تلق امذا مكك لوقا اناو يلق

 0 0 ةيناث نويلطاو 0 5 الو 2 بلاط 0 000 3

 اههجوتو كىسفمب حوست فيك ينمرالا كيذ|و ل لاقف مكبلا مرنهنا مث ليللا

 نفاخ انئاو برعلا نم كيلع نمان ال كذ تلعف اذا تنا تنذاو كلاسملا ندا ىلا

 دوهكرتو هب متكمس فبك لوقيو كيبسب انيلع بتعي نا ككملا نم

 ديسلا !ذه قدص كتل لكملا اهيا. افقوب لاق كلذ كنعف برعلا يلا هسفنب يضع

 رببدتلا وه امو ينمرالا ليبورو ضابرهش لاقف مهبلا كربسم نم نوشا نوكب
 انسفنا نم محلا يرونو موقلا ٍقلذو انعمجع مهبلا جرخت لاق نوكب يذلا

 نم ةعاهج نا اوملعاتن امم اوندو انيق برعلا تعمط اذان ةقاطلا بسح لتاقنو

 غفت ام اورادو مهمزع فيجاقم انيلع اويصنو امم اوبرق اذا مهد فتلعتنم

 مكخببو انذبِد اكالص* نوكحب تا لعلو مكنمو امم نوكب ام يحج
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 نيت 98 ١ ةضع

 فيرطيلا هذخات مل هبضوف ةقراطبلا ضعب هبق لاسف هقنع برضل مدق اذذ لاق اجو

 هيذ مدخب هل ناقسي يف هاقلاو هدلب ىلا هب اتاف اًدود همسأ نآكو

 -ضايعي رامخالا تصلقاو لاق هيلع رع اعضوم مهل اوكرتو اة دنخ مو . لأ

 دصقن لاقو هدونجو ضايرهخ برحإ يردب ال وضو ةقرلا غيدان يلا ربع دقو

 ىلع اوممضر كباقلا اورهجت اًشبج كرتتا دلاخ هل لاقف اهرلا لشا برح
 يف ةببهلا لك تعقر اذان ودعلا اذه ءاقلي ىيلعف نيادملا دصقتو كىبرح .

 كذ يلع لوعف هللا ءاش نا لآ افق اهنان دالبلا نم تبش نم دصقان مهيولق

 بحاص ضايرهش نا هنوربخب هذوبع تذرو دق ذاو للذك وه .امنببق ضائع
 ( ين) هذه مهتدرج تراص دق هكولم رياسو رغفللا بحاص اثوثو ىنبعلا سار

 يف مهو. مهتم برعلا ثتدرغنا دقو ةرصننملا برعلاو نمرآلا مورلا نم فلا تام

 ركذ ةعرهلا مهدحا دارا اذا يح .مهدالوأو  مهيلاها: مهعم سراث ةرشع انتا
 مكوح يلا ةدحاو ةلحرع مورلا نع اولحم دقو رارغلا نود توهق هدالواو ملفا

 (16 عج. هبلا) يلا عيجو هاصرو ةبقع نب ديلولا مهبلا ثعي كلذ ضابع عمس اف
 بطاوعلا' نم نما بقاوعلا يف رظنلا :نا اوملعا برعلا نايثف اي مهل لاقو مهيارما
 مكيف الو ناسغ يب نم اناديم عسوا الو انانح برهلا يف امم تيثاي متنا سيلو

 ' مشوبج انمرهق مهتاداس نم فلا نيطس 3 0 مهبالا ند ةلمج لّمم ادحا*

 بارت ىبا يدابالا مهرفاكو مهرجلا ضهنف ةرخالاو ايندلا يف نيعمتج اناوخا

 نقيج يلا ةعببم ينبو بلغت ينب* تماقو مدرلا كلب يلا هجوتو اطمشلا يدايا
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 ايندلا اوقلظ:ت:و فبمع :جف. لك نم اوتاو قبقتقلا تابار. اورشتو تقيفوتلا
 دقو ا.دهش ةوقلا لاوغاك مهناكو اودعبا اهفراخرم يلا ليملا نعو اودهرم اَهبقو

 اوليقاو مهسوفن قدصلا جاربا نم تقرشاو مهسودق مهادهر مهسوفن ترشنتسا

 دق مهب اذار ةداعسلا ملاعم مهل لصح يح ةداهشلا باويا يلا لصوتلا نوبلطي

 ىح يلع مكرارسا اندقن انثال روفغلا ككملا ءاضرب اورشبا ىودصلا ربامض نم اودوت

 لوقي انفطل يدانم مكانعمساو داقتعالا داسف جرهب نم ةلاس اهان>جوف داقتنالا

 . برالاو دوصقملا يلع نولصد"' مالعلف بلطلا نادبم يف اوربسف دابعلاب ريصد هللا نأ

 بحت الو هنم رثكن يذلا دازلا امو اولاقف داملا يلا اولصتل دازلا نم اررثكاو

 مهتنسلاو نامبالاي رضزت مهبولقو ةيمان لاعفاو ةيفاص ىارساب اوله اهدنعف لاق

 نوثالث موقلا نم لثق نا يلا لاتقو برح يف اولازي ماو نجرلا ركذب فظنت

 مرنهناو قباس نب لمش مهربما مهتلهج ىنمو الجر نورشعو ةثالذ رساو الجر

 غرصننملا نمو مهنم ناك اب مهياككا اوثدحو نبلسملا ركسع يلا نوقايلا

 امل لاقو هللا ءادعا انب تمشت ال يح رمالا اوفكا اولاقو مهبلع كلذ مظعق

 مهلجرو ضعي يلا مهضعب نرقأو لايملا يف مهدش يدايالا نرتام ند لفوت مهرسا

 ربطلا جرم يلع لوناذ لكملا نا هوربحخات نيغلا سار بلطي مهب راسو مهلوبخ نع
 مهنار ةرماي هتدخ مهنع لاسف للملا يدي ىنبب مهوفقوان بقنملا بناج نم

 ترساو مهلاطبا نم ىبثالث تلئقف مهبلع حبسملا نرصنف (شلا) ةيناغلأ اوراغ

 برضب رمأ ركذ ام لفوذ نم للملا عمش اطخذ لاق ىنيرشعو ةثالثلا ءالوه

 سانلا نسحا نم ناكو يمرهجلا فباس ند لمش اومدق نم رخا ناكف مهقانعا
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 د 6

 بوخرش مهدف نوملسملا اهولكمو ابر نم بره امل انقوب ناو لاق لا

 اهيف ناك ام يلع اووتحاو اهولكمو اولزفق .ةيئاثلا قعلقلا يلا برسلا ىلع ٠ بولا

 رسلا ين اباتك اويتكو ضابع يلا لكلا اوثعبو هنبارخر طافشكا لاوما اوذخاو

 ىلع. اوضفتحا نا ليهس يلاو نانع يلا ذغنو هل اعدو همكشف انقوي عفص ام

 اهيذع ًالرئاو اشيقرق ابلطاو ىبملسملا ليخ نم هب اوقثت نم اوكرتاو ىبثعلقلا

 لع اولوو هرما الثتماث لهسو هللا دبع يلا ضايع باتك لصو اذف لاق مالسلاو

 ”اهبقرق يلا .اوزاسو..لاخ سان, ,ةبام:.يف :ييدملا:متاغ نب: صولا .ةببزعلاب ةعلقلا
 اهرريع ةضاخم دعب ضرالا ككت ناكس ضغي مهلدف ةارغلا ءام مِيبو مهنبذ لاخ

 نيدغلاو ةيلوجملاو خشاملا اوثعيو هللا ءاذعا عم ةدحاو ا.رراضو *) ليللاب

 تناك .نا اولاقو مهلرمانم يف مهورقاو نامالا مهل اومعبر اهلها اونمطق روصلاو

 انيعرك# مكنع انفرصناو انيلع تناك ناو مكعم عنصلا انسحخا دقف انل

 ىب هللا ديع: ثعي. امل يدقاولا لاق: كلذ :يلا :موقلا .اوباجلا:. مكبف انلدع نع
 مايا دعب تعب مهلاوما يف مهوتوطو ابارقلا نم انككذ نم بولق بيطو نافع

 باكا نم ناكو يجقلا فياس نب لمت همسا نبدلا لها نم هيادعأ نم لجرب

 وح نم ةفولعلاو ماعطلاب اوتابل نيملسملا نم سران ةبام هعم خغنق هللا لوسر

 ةراغلا نش ةينامشلا نم برقلاب ناك اذف دعم نمب لمت راسف ابارعو نيبسكام

 يدايالا نرتام ند لفون هيلع جرخ :ذا كلذك وه امنبيق اهلاوما قانشاو اهبلع

 ةلج هياككأو وه لجو مهنم ةهنغلا صلخحف ةرصنتملا نسم سراف ةبام سه يف

 مكيلع ودعلا نأ اوملعا ليخلا ناسرف اب هياككال لمت حاص اهدنعذ ةدحاو

 ىم ةرفغم يلا اوعراسو اولهغ الو اولجان ةينلا قدص الا مكبجتب ناو ربثك

 مهمدقي ةدحاو ةلج موقلا اولمخ ةداهشلا قزرت انلعلو اولجصعو مكسور

 1) ذس 08. .ةدخاءراصو



 ا 99 بل

 ابر هتاذدارسو همايخ بصنو انقذنخ يف دارتو راصحلا الدعأ دقو ميظعت

 دقو يرعشالا مناغ نب ضايع ءاقل يلع لوعم وهو بقنملا فبرط يلع اهنم

 تكفون لقم ميبارماي اطمشلا يداباو بلغت يد ىم ةريرجلا ب 71 نئم عومجملا عهج

 يماع ىند اك مسد و لياو ند عجشالاو مصاع ند دنارلاو نزام ند 14 ل-فون)

 مكربكو مكر تبيعص اعر 1 لان 0 اننا ب معلا نايف اي مل لاقو

 ترن مويلا ند ابنم اولكاتو* در امرأ ملكا !

 ماشلا اولكم ىق مكع يب برعلا ءالوضو افم دحاو ماق متناق مكتورم مكنم

 انلكم يلع انوجارب انبلا اودا يح كلذ مهعنقي ملو رصم يو طبقلا رابدو هبف اح

 مكيلع اوقبب الف موقلا مكي اورغظ نال مكيلع فياخ اناو امضرا نم انوجرتجو

 مكنيد نع اولتاقت نا اوتبار* ناف مهنبد يف لوخدلا الأ ةيرجك مكنم اوضرب الو

 انآ ضرالاف 0 0 انرصن ىنتكان :. او 8-5 ادب ديل“ 0 5 0

 اهدنعذ دحاو فيس ىلع اوتو مهنا يلع 00 اوفلاحتو 3 7 ا

 بحاص هريس يذلا لوسرلا ناو لاق حالسلاو ددعلاو لاومالاو علخلا ككملا جرخأ
 هذاو هافعم ملعو ءأرق املق بانآكلا ةلواثو ةهيذد ىبب فكوو هيلا مدق اشيقرق

 برع لّتو يينلاو نرنام لد لكم وهو ربمالا كيترو يلا خغن ةدجنلا هنم بلطب

 اقدنخ مهتنبدم لوح نم اورفحو تارغلا ةيحان نم للذكو حاولا لسالسلا

 مودق نورظ:ةخب اوماقاو ىبصخغقلا ةياغ ميسا اوذنصخحو اصيوغ اغيع اهظع



 نب ده مهث نب فيرظ دشنا كلذ كنعءعذ ةيباحصلا مهيلع اووتحاو ىبةعلقلا

 تايبيالا اذضف ةعبدم

 يرجاث لك نم رفلكا مورف حنو هيرو ةارغلا ضرا يلا انينا
 يرصاق ريغ اقللا يف عاجش مامه الهمر يرحلا بل انماككو
 :يرداغ ةليح رافآا بصان دقل ةبحت لك دام انقوب كذف *)

 يرثاب للا عطاق ماسح لكي مههرحو ببلصلا ءانيا لتاقو 2)

 يرباقملا نكس لالا يف هدرواف هيم بحاص نوعلملا ىلع ماحو

 يرداق ةرصنو لايقاو دعسي امهالك ىبتعلقلاب 3) انككمو

 ىيرضارك نرخ, !ناعروهورد هداعم موب ثعبلا يف اذغ اضديس

 نمد ةمرهلا يروأو ن0 امقود يدمأ نم ناك اهل يهوهلا ندرك ند كيس لاق

 انقوي هل لاقف هدلي  ثئخار هالم لاورد 0 ىنةياف برعلا اهتلكم فيلكو ىبتعلقلا

 اولزت ناو كنود انلك تومذ يح كبدب ىنبب لتاقن نحف نفاخ“ * 0 يسلا اهيا

 ىبلا اولصي الو مهلاطيا يلع كل بصناو مهلانتق ىيفكا اذان انراصح اوداراو انَيَلَع

 الوسر هدليل نم“ ثعبو هدلكلم رادي هلرذاو هيلع حلخو هلوقي فتوف لاق ءودنبو

 ضايرهش للملا دنع ىبعلا سأرد عيب م شرا ضرالا ديموي كم وهو هاا يلا

 نم بره دق, انقوب لكملا ناو ايلزر ايم ذاب هملعبد برعلا ىلع هرطنتسيل

 ب و

 17 1ةععسلاتل2 3+ انقود

 0 535 ١

 2) بيلطصلا و ذل 200, مماعدإ ناتتلونا> ه6 1هعذ ميرحو ةدئاماه كفاه 0:11: اع

1316 , 560 36215115 711113 031126٠ 

 3) زسقعتناتكلا 0 11ا1ئان11 ب

 ؛4) 1465+ كليا



 لاق هميد يلا خمةئءوحرو يدلاو ةيورل ةمارك ىماعط لال كمود صاوخ كىسغنب

 بتو ةعلقلا يف طاغشاا للملا لصح الف عجرب ال هذا مذع ىيرئولاو اذه هماما

 نعقأ ىبعلا 3 ىبعلا تعقو الف نوعنصي امج مضرمأ دقو ءياقل يلا هباكعاو انقوب

 هتسيرق ىلع دسالا ةضيق هبلع ضيقو هردص يلا همضو طافشكا فناعبل انقوب

 حطني ملو ميباقر ةعلقلا يف اويرضو هعم مبنم ضبق نم يلع هباكتا اوضيقو

 ناكلا اردصقو برتسلا يف اولرذ اهدنعق لاق رجح سانلا تتع سبلو ءاش ابق

 ةلكب ىلعاو مسيت مهتباع اذذ مه ظني ريرتولا اودجوف ميرتولا ايف يذلا

 انقوب سلجو هعم اونأاك نبذلا هموقو كلجلل ارج ام ادحا* ملعي ملو ديحوتلا

 هلتق ايا ىنف مالسالا مهيلع ضرعيو لاجرلا وعدي لعجو طاخشكا ميرس يلع

 نمد لهسو نانع ني هللا ديع مهيلع فرشا مايا دعبو .لاق هكرت ملسا نمو

 مايأ ذاسوخ لانقلا يف مهبصانو ضارعالاو عنمتلا انقوي مهاروان سران فلا ىف يدع

 ناو ناك امب مهملعبي رسلا يف مهبلا ثعب مث هذم ةليح كذ نااوملع دقو

 نا هللا لعلف اشيقرق ةنيدم يلا بورهلا يرواو مكبلا اهلسا ةليللا ىبتعلقلا

 اوعجرب مث مهبلا ةعلقلا ملسب نأ بوخرش ىما لبللا ناك اذف مكيلع اهخغب

 فتلاو ايادهلاب اشيقرق لوس, لصو دق موبلا كلذ ناكو ةيئاثلا ةعلقلا يلا

 هياكعأ مايخ يف لوسرلا لرتاو هتبد يلا عوجرلاو ةمالسلاب هينهبو اتقومي يلا

 ذعلقلا يف ةياصصلا نم ربيكتلاو ليلهتلاب اذاو نوثدحتي لوسرلاو وه امنيبف

 افقوبد وه نبأ ىملسملا نم دحاو لكو نيطابش برعلا نأ ينيد قحو لاقف

 ليللاو برضو هباكتا هعم ثخاو انقوب ماق اهدنعف انفوبسو موبلا هعطقن يح

 نوملسملا اولكم اف يوارلا لاق اشيقرق بحاصل يذلا لوسرلاو هتنياو هيادكاو وه
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 تكتل 12 00-8
 ردوا

 كصخش صالخ يف يملعاو هللا ٍقتاث ينم برعلا اهولكم دقو داليلا ىف ةعلق

 بسبرق نم هللا يلا يتجراو ميجححلاو (168. ةينايرلا) ةينابرلا يدبا نم
 ُ حبسملا 0 هيلعو مالسالا نبذ نم لضفا نى-ذ هلأ ام ينزيا ا هللاوق

 الاع ناكو صلوب هل لاقي لجب عورغلا اذه .يراصنلل عرق اهذاو اي.دنالاو

 وشو : ميلكلا يىسوصو ليلخلا ميفربا مد ءاج امج اورخك قاح ميدقلا

  حجارلا لعلاو لوقلا نم ةعاطلاب ادم هيبن هب. هللا يما ام اوعبتا برعلا
 ام يعبتت الو هسفنل كدلاو هبضم تق ام كسفنل يضران ملاصلا لعفلاو

 ربرتولاو اناف اسغن بطو انيع رق تيا اب تلاقف يلكهتق يلكشا هبلع ناك
 كيلع ةفياخ ناو نضحلا يلا كعولط لبق نم كلذ ىلع انقفتا دق بودر

 هلا ال نا دهشا اناو كسفنل هاضرت ام ىسغنل تبضر دق ناو ككملا نم

 ممصم هذآ بوخرش لات دقت هللاو كلاكف ىبعللا رفاكلا اذه سمأ نم يردد

 اذان *) لكعذ هغلب دقو هيلع بصنت الا تيتا ام كنا لاق كقو كضيق ىلع

 يمأ اناو «هةبشاحو وش هيلا هيعدتساو هيلا يريسو اماعط هل يعضا كاك رمالا ا

 ىف ةعلقلا تناك كلذ انلعف اذاث هيلع اوضيقب نا (16ع. ناكا) كياعتا

 لاق نيملسملا يلع اهختغب نا هللا لعل اشيقرق يف لصحا نأ يلا مهنم مرهنم

 ترضحا كلذ تلعف املذ اشربغو تاوالحلا مبدقتو طامسلا لمعي اهناهلغ ترماث

 ىلمختل كيلا تيح 50 تلاقو هبكب ىبب ضرالا تسايدو كيملا ماما تفقوق

 43 ةسدءمءنلستس: لاق



 اصوو نايرقلا نم هبرما امر هنيد تكرت أذا ىلع بضغ حسملا نا تيلع

 هلعذ طاغشكا ىياع املف يوكشلاو عجوتلاو اكبلا رهظا مث انحويو صلوب

 ككعذ حبق ىلع تمدن تنك اذا لكلا اهبا لاقو ه«مالك هبلع الطنا هلوق حمسو

 باب نأ ملعاو ةبوملا لاورتو ةيونلا لوبقي رشدان حبصصلا بدلا يلا تعجرو

 اننيبو بيلصلا تبع برق دقو حولي ةمادنلا لهال لوبقلا ىلعو حوتفم ةبونلا

 ىلع اغم برقلاب وهو ركسلا يبدي بشاللا سونانيرف اذشو امود نورشع ةئببو

 صلوب نم نوديغتسيو نوملعتي هملع نمو ةبنامصفلا نيد يف اهظعم* وضو خسرف

 ابهذلا ليدانقو عومشلاو روذنلا انعمو هيلا ريست كيعلا ةليل ناك اذان انحوبو

 هدد بونذلا نم ايقن جركتف ةيدوهملا ءام يف ىسّتبف هربدل امذن ةضفلاو

 يردا ال ٍناف كيعلا يلا ةلهم ىلع سيل انقوي لاقف ىما ىتدلو ام يلا, كرصنت

 ىبلا رظنلاي المتا يح ىتعدا تسل الوم اب هتنيا تلاقفذ توملا نوكي قيم

 نذات نأ ديرا يدبس اب تلاقو طاغفشكا يدب ىنبي ضرالا تلبق, تدتو مث

 نوكي ادغ ةلبل نآو دحال هيب معمسا تسل لاقف يصح يلا ينم ربسب نا ينال
 لاقف ريرتخ مهل هيف نوكب نا دب ال هماعط* نا انثوب هللا ديع ملعف كدنع

 قوشلا ربثتك انقوب نا لكملل ريززولا لاقف كربخو كدوجو ىنجن يف انا ىيسلا اهيأ

 يلا عجرب اذغو ةليللا اهدنع نوكي نا باوصلاو تكيلع يفك امو هننيا يلا :

 برسلا يف الرنر هتنباو انقوب هللا دبع ماق اهدنعف يالاوه اذه لاقف ىتمدخ

 تبا اي انقويب تثني تلاف ليللا يف ناك املخ هعم هياكخعار ةيئاتلا ةعلقلا يلا

 موقلا نا تبا, ليف مهنبد نع كللاتقو م كدصضن دعب برعلا تكرت فنبك

 يلا تبتا ام هللاو لاقف هبلا تعجرق هنم لضفا لوألا كنبد ناو لطابلا يلع

 انيقيو اقح تملع دقو ةرخالا يف قرتخن نا فاخاو يكيلع ةقغشو يكبف ةبدم

 مذما يعلق نا يملعت تناو برعلا نع عنمت ال نصحلا يف يذلا الوش نا اقدضو



 كيمتتي 100 دك

 لكملا تدجوف بارثلاو ضرالا تح“ ابل برس يف تلرنف.اهبلا مداق وضو شيجلا |

 املخ هترارنو ةنيرت يف بورش ريزنولاو اهيبا ءاقل يلا هجوت هركسعي طافشكا
 ال١ راك د نولا» ريما تندطف هزم ترقلاو سلخ :اهبدك حكملتو: اهبلاا ماخ اهدار
 ىلع فياخ قاف رذحا يلع ٍنوكو ىسفن ىلع (16ع. يذعخ) يرخ ةلكملا اهبأ

 ةعلقلا هذعناو بلح ةعلق يف وهو هذم هبلق يف ام لجال ىنبعللا اذه نم يكابا *

 ءالوه عم فلا نا ملع ام الولو ضرالا لضا ملعا يكوبا* نا يملعات كري

 لها ملعأ ىذا ملعا اناو ةيراجلا تلاقف مهعبتا ناك اف قدصلا مهلوقو َّموقلا

 رشب يذلا وه مهبيت ناو قحلا نيدلا وه لاقف مهنيد يف لوقت اف ةبنارصنلا نيد

 امل حرشو ىبدلاب اذاو مهتم يارعا تبا, دقو مهرسل متاك ناو اقح حجبسملا هد
 يبا هيض دق اجب يسفنل ةيضام ياو تلاقف تماصلا نو ةقرو عم هل مت ام

 طاغشكا نأو لأت 2 تناو انإ بطعن نفوس, الار ىكعم ام متكا ىكلو هسفنل

 يلا مرنم دحاو لك لجرتو ضعب ىلع امهضعب ملسو انقوي هللا تيعي قتلا

 ةعلقلا يلا هناملتو انقوي راصو ةعلقلا يلا اعيجج اوراسو ابيك, مث هيحاص

 اديدش ءاكب تكبو اهبلع يشغ يح اهردص يلا افايا تمرلو هتنبا هنعتلاو

 لاقف فيسلا مهبق لددي هناو هناملغو انقوي ضيق ىلع امهصم ككملا ناكو لاف

 مهلدءو مهتيذ يف ماللا برعلا ءالوه تدجو فبك ميظعلا لكملا اهيا هل

 لكم نوديري ال مهنا نومعزي موقلا نا انقوي لاقف مهكلم يف مهتسابسو

 نع اوربغت اف ىيصمو ماشلا نم اولكم اهعمو ةرخالا لكم .مهدارم امنا ايندلا

 يح سومافلا نورهظي مهرخاو موقلا لوا ناو ةفيقعلا مهسفناو مهءايط

 تيرهف هبلع مه ام مهرابخا ةخ تبارو مهرارسا اننشك امو دالبلا اولكم

 اكع مهتلكمو مهل تدصصنو فحلا يلع مهنا تننظ نا دعب مهنع تدعباو مهنم

 تنك اناو اولكم ام مهتم ذا فوسو سلبارطو ةيكاطناو ةيقداللاو روصو



 فطذف هراولا روذ مهبشع امل دراملا تبيق ميظع فلخ ىلعل ىنا اولاقف

 ءتدادبعب ناوكالا تراد يذلا اذ نم لاقو هدسج يف امي 0 هدسج تاسلب .

 اوعد ةكبلملا رشاعم اب يدنلا اذاو . هتدهاجم ضلاخب ةكيلملا لع رختفاو'

 رصقلا ىو ةكبلملا تقدخ  ٍناعملاو لياضفلا اوققدعاو  يناعملا يلا يىظنلا

 انكر دق ةزعلا بر اب اولاقف : .نبعا عيرا: هبناوج يف اذاو . ىيعالاي

 فويسو هراصنا نويعلا هذه يدنلاب اذاو ينعملا اذه ليوات .اف لا

 نبزو هملح رقمو هملع باوبار. هتزس باجتمو .ءهتعيرش ملاعمو ؛ هراظنتا

 فيقتلا نبع ةيناثلا نيعلاو فيدصتلا نبع يمف نبع لوات هنيقب مالعاو هفيد

 مهبق تلق يذلا اناف رافغسالاو اعدلا هل مكاو انولاو (1. دجتيتلاو)

 يوارلا لاق راحتالاب نيرفغتسملاو .نيقفنملاو ىبتئاقلاو نيقداصلاو نيرياصلا
 باطخ هل ديا الو باوج هل دري ملف تماصلا مالك بوحرش بضهارملا عمس املف

 لقتنات بلح اوكافو ماشلا اولؤن يحربدلا يف بوخرش لازب ملف همدكف فحلا هذا ملع

 لكلملا ابا لاق انقوب رمأ يف هراشتسا اذ طافشكا اهيبحاص همرنوتساو ايبالما يلإ

 برعلا الوه بكع دقو بتكلا يف ارق دقو ةسفالغلا كولم نم كلكم انقوب نا

 ءالوه نم لضفا حبسملا نيد نا ملع اعرو مهنيد يلا يظنو مهريارس يلع علطاو
 الو كرد الو لمح ربغب ٍينا دق لجرلا ناك نان ىبلا هنيدي برش دقو موقلا

 مظعتو هبلا جرخ“ نا بلع بجحف ىبلا موقلا نم براش هنا ملعان حالس

 تح" انقوي لثم نوكي نا (16ع. لكذب) كدب كدعس نمو هناكم عفرتو هناش

 ملع اهف لاق .بورحلا يف هتلوصو كولملا نيب هردق فرغت هناو كرماو كدب

 ةعلقلا ىف فير هشبج .يف هياقل يلا هركسعي جرخ ريزولا نم كلذ طافشكا

 ىف اهايا نا تعمسف ةعلقلا يف ككملا نبا ةجورت تناك يذلا* انقوي ةنبا تذاكو
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 نحن ىتعاضب بايسا ريتوتو 2 ىتقعاط رهاوجت انيلع ,ثتغتا قملا لبق

 يلع كاو3 نم  انتاووسو انضرا قرط تبلع انلبسو انتلماعمل كانقفو

 لكم فلخا مل تم الول يلالجو ٍنترعوف ةكيالمل العم ككلعج نم يمدح

 تقلخ الو .اشرف تطسب الو اشرع ترنرسبا الو انج الر“ انسنأ كتقلح

 ءاميسسلا يد اجورب لكفلا 5 تلعج الو راح الو ءام الو: . ناك ؟الوا ةنح

 ن

 راغلاو روذلا ندد 0-6 قى راثبالا بلط 3 ىدخ خدكجاي 0 ىنكدالو

 نمد (فق ةوفز فتقو تيرعتلا اياطم مدق ىلع كيرلا يعم راسف لاق

 يلع مهو ةكبالملا يلا رظنو 2 يسناو ينج لك ىلع يخةفار يسللاو شيرعلا

 1 مهتدابع حيهجو لامعالاو ءعاطلا 2 داهتجالا َئىَم لاوحالا نالت

 مهتدارا راثا تقحعحاو مهتدابغ يعم ملع املف ةردخالاو ايندلا كيس ام دخ

 (هللا اب) هلاي لبقف راونلا ملاعلا يف كلذ دوجو مظعتساو باجمالا هد دار

 لييساببلا وذ بلطا هل ليقف هيداذ لصوتلا فيك ما هيداو نوكيب نبأ

 نا يلا رىهقلا (]. ةمذ) هتمد تح“ راسف لبيس ةرظن يلا نين كلانهف

 1 نودرقماا ) نوب رقملا هراد ام. حولي ارصق يارق ىهنلا ىلا  لصو

 امال رافغتسالا ىلع يباد مهتدايع بطقو نودجاسلاو نوعكرلاو نوفاصلاو

 لاك اونما ىبيذلل نورفغتسب اركذو اودعك اهلكو رخافملاو راوذالا بدحاص

 0 نمو يم بعل ةقئأو يلاعت ى3دق دود روئد اذأو رضح نم ذلهج 5

 ميظعتلا ينعه ةكبلملا هل تدجحسف .الج“ دق (1©عب. شرعلا) شبرعلا
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 بحت 7 كيعن

 ملابغ !نآ تيلع اما لوتطو:نفرع براصضم هل افانشح* كيلا:

 تفيراصت + لادجلا مهنيب عقوق روهملا تببلا ةفرغب اوعمتجا تولاملا

 دع نوحبسملاو  نويناحورلا* ٍدط نوبدوركلا اوردتفاو رومالا نودرقملا *

 (16ع. ديبشتو) دببشنو هتدابع ةقردب سيلبا (16ع. مهمخارف) مهمحارف

 رافغلا ميرعلا ةمدخ يف عرابلا رانلا ئم تولخحملا انا لاقو هتداهر نابم

 يف يدبعتو ماع فلا بام مامتشالا مادقا يلع ينوقو نم متتا نبا

 ضرالا لايجر اهقارطاو اهطسواو اهفارغاو اهجورم. 2 اهفافكار تاومسلا
 لاقو راحتفالا ةذجحد نع هفرصو التيالاو ناكمالاب لب ربج هضراعف اهفاغجأ

 توللملا ملاع يف هلل نار ضوضحملا ضيضحلا يف الا رخغلا يف تنا ام

 امتدايع ةيابن لعجو ءهبدل اميق ربخلا اندعوو هبلا قايتشا لاطا دقو ابدوبحت

 هباقل نم يل له ةكيالملا نيمل اي لاقف لوزنملا مخاغملاب نقيان هيلع ةالصلا

 ةفاسم عطقا لب ربح عظقاف لبلد نم .هبلا لوصولا يلو .لببس نم

 اعلاو* لمالا ةدكجا لهتساو لجلا سدالم بارع علخ لاق ىنيلس ماا ىنمل

 يف تريرس صولخو  ةنابالاب *) ةلماعملا يف ٍنونظ قدص عم (16ع. نا)

 نباعا حيسنلاب ([م ع. يسار ) يبام تعقم اذا اناو كلذ نوكب فيكو يلعق

 نم يدوذذف ضشرعلا تح ام ترظن هتمظعل تدح# اذاو شرعلا لوح ام

 1) 1ءعوبقستت 0١عام ةذايعلاب ْ

 0) !«و. .١14 دحا نوكب نوكت فبك ةيباثملاو
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 خيضاملا رابخالاو ةغلاسلا بتكلا اق نم ناكو ابببل القاع ايبدا ابئارصن

 يبدت" ن نكس دوح تعيد ىنيح نكد ىنيرهعملا نم ا لايذاد 5

 ملاذ ءاش ىح ًاليوط انام هدب ديبعتق بلدو سناب نيد ام وضو ام مير

 لاق حبسملا راجح ىذا عقو هنأ مورلا اوربخ كلذ دعد مث ةينئابف لاب

 .يمسو « ربحخ يمنو هركذ عاشو تاقدصلاو روذنلا هل نورذنب مورلا تناكو

 كانه هل عمد يلا ةراذ نم جرخ دق مايالا ضعبد 3 ا اح ربذ ةربذ

 يراك جفرا دق رخل هنقان بكار وشو ربع دق يوادبلا نم لجرب اذأو

 قدح فرغ  اهلق هيلا ىظفي 0 مانو الفقع مث نزئاَد خانات م ددلا طياح يلا

 هيلع حورت تلعش سجرذد ءقاي اهان* و ةعرزملا وح نم ةلبقم ةبح اذاو موذلا

 يلع ملسو هربذ نم لزت كلذ يلا بهالا ظذ املف لاق هموت ىم قاغتسا يح
 ددلا نم كنا تملع حق لانك علا, نم,لاقف ثنا سانلا يآ نك.الاكد
 كلعلو بشا ىلا لاق مالسالا ىنبد دع لاقف تنا حايدالا يا ذع لاذ س :امَهَأو

 هباكتا نم انأ معذ يوذملا لاقف زاخنا ضرأ 3 يوظ يذلا اذه نيد ده

 ةحاور غلامخ ىبأ يلب: ةقرو ند تعماصلا يودبلا نك تا دعا ىنا لاق

 هللا لوسر تي ىبِد لتاق نم ناكو هللا لوسر بحاص يراصنالا بقعم ند

 ةتيبع ويأ ناكو كويت ةورغ ج انسح ءالي الم نق ناكو لسالسلا تاذ

 يتغلب يق بشارا مهل لاعف مالسالا يل هوعدب ةقرلا بحاص يلا يرجو دق

 نم محرأ الو مرككا ال و مظعا ال .ةمقلعخ نم فتلحت ام هللا ل نولوقت مكنا

 طايسالاو فدعاو ميقربأو حودذو ىشملا نبا* مذأ منكرتو مكيبن ل3. يد

 تماصلا لاقف كاذ ةقيقح ىف نيمت نأ تيراث ناميلسو دوادو يسمو ىسومو

 قايد .5 لوصضفغلا م 0 (عمدتنالو) حجة الو بورش ا لوما عمسأ

 1) 1هءانتل طاتصع مزن 000. مزن مأتنت ا "ةقاتأتت © مزز هعاناتت



 تبع 7 نال

 امج ام ىسحاب هللا كارجك مالسال تصصن تقل .دللاو.ق هللا

 ىيارقتسا اذان هتوفو هللا ةكري' يهارسف هقللخ :نم هلك“ هلو

 نانع نب هللا دبعو سبق ىنب ثعشالا كبلا تؤذفن *) مابا ةثالث ناكملا

 ىلع اولرتقت هللا هاش نا حتغلا دعبو ىنيملسملا نم مهعم هذغنا نم يف

 ةبام هعم ثنا مث لاذ هللا يلع انلوتو هللاب انعتسا انقوب لاقف اًشِبقَرَ

 هدب ىلع هبينج مهنم دكحاو لك ةطخاو مهلاطياو مغديداتص نم هناملغ نم

 ًاوكرتو البل زكسعلا ئم ارياسو ترارلا لاق احالتس الو كركي اوذخاب ملو

 اوفرشا نيتعاسو رجغلا لبق ناك املخ مهتليل ةيقي ارذخاو لبلبلا ىلع ضايع

 دع ةدعر حالس يفراب ىنينمكم نمرالا نم اغلا كلانه اودجوذ ةقوناخلا يلع

 اوئصتف مجللا ةعقعق اوعمسو مهبلع اوفرشا املف لاق ةديرجنلا دنب
 مهيلع اوجرخو مهبلا اوتان مورلا ةغلب اوثدحتي* مه اذأو (16ع. اويصخقخ)

 انكملا * بلح بحاص مظعملا فيرطيلا اذه .اولاقف مهلاح نع مهولاسو
 (اير ةعلق نوذعي ) ةعلقلا هذه يلا ادصاف اتاو* برعلا نم بره دقو انقويب

 مدمن هيلع اوهلسو ةيدب نيد اوتمو اورشيتساو اوحرخ كذي اوعمس املق
 ىيتعلقلا لكم طافشكا ةليبق نم الجر شبجلا يع مدقملا (16ع. مدقر)
 يرالا لاق كيلع لوخدلا نّداتسبو برعلا نم هتميزهو انقوب ةصقب هملعاو

 ايلم ضرالا يلا قرطا كاذب عمس املف ىمالاب طاغشكا تدحو لجرلا يضف

 كهو انبلع الاتحب ةليحل الا انقوب مدق ام لبجعالاو حبسملا فو هريمول لاقو

 يذلا مف ديلا نمات انسلو روصو سلباطب لعق انك انما سلتا 00

 ناكو ةعوفلا نم ربرتولا نا يغلي كقلو فقحا ىنبا لاق يبرزولا اهبا يرث

 4) زط 115. تدفن طذقر نأ ةالنطأ
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 ع 4 بس

 ' ى_ئاقدارس بومفات مه ةيذ ع :لود-تىلاسب الآ اعمل موقلا اوض رب

 ابنقيلاع امأو انتل اما موقلا يتلن يقدح تيىشيج رندهسجو

 ىسبانهرلا موكا نم يدا نك ةعكدد كذ يملا كاملا م معداجأت لاق

 قف دازو راوضصالا يلع سرا بسدإو راتصمحلا بتبو م-جعفم تتوق دساو

 اتوت ني ى-بل- وج 2 ( نئم فدو -:-ساو هءودطو قدك ضرع

 يدملاو نراشم لدتو اهرلاو ناو مكدرادفو اضوادو (16ع انتو

 نيب يصنو 2( راجس) ناجأسو ةرسي رتدجلاو ةيعرامكاو نزوملاو

 افاضلاو اقو فلا نكي رايد مهلاوعا عحجب-ججو لدصوءملاو قوداحلاو

 كولكلا ىذكو همايحخو هاتاقدارس بصتو ككملا جرخو يرارلا لاق

 يدقاولا لاق ضايع مودق رظتنيب ماقو نيدمدقملاو * لمالاو: بانو

 مرنسع اهل لاق بيبيح يا ندد ديبرب نع يومالا فنحا يتدح

 دبعو لْزملا تعشالا فقد سف ىيعلا سام يلا ريسملا يلع ضايع

 نيكل رعب هطنملا الوم“ ىأن ديالا "هللا ' كيلر نبشألا © نهنبا.- نفانيف
 يقرشلا بناخجلا :ئم رخالاو يرخلا 3- نم اههدحا ناعيتم نانصح امهتركذ

 ةهسبأو يمع يب كحأ وهو يام ناك امههيحاص ناو يبالو تدع" انذاك نهد

 6 تامو يدفئ-دادب ه«ىدو تحور ن5 6 0 و ةبراسم نب أ ها اغلا
 يو
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 (تامو) ةارخنلا قم قرشلا ىصنخلا اهقادلص نم تذخاف 1 ف

 يف لصحا يح ةمدققلاب يترما اؤل يارلا ندم تباع دقو

 حيعءاي لاقف انتضبق.يف يقين يرخالا نان ةبيرغلا ةعلقلا

 4) ةلئثد 1ةء8م نيس وج + ةلسمأ.

 عيوجسو» . ين رد ضل حول تي ريع ين ع وف



 7-0 3 هب

 نكي

 يلعو ةربزجلا ضرا دبرب سراف فقالا .ةبئامثلا يف ةيرهط ٠ نم

 ضانييغ راشو بلخ بحاص انقونيو نسا نسب زامعو دوسالا

 لمنفق املا ةيحرلا وحك يلا يدع ىب ليه س هليخ ةمدقخ-م

 ليق نم ناكو انحب همسا قيرطب اهيلع تاكو اهراصح ىلع

 راصدعلا :دعتسا دق يوارلا لاق ىنيعلا سار بحاض: نفاب هس

 عمدتجا راصحلا يلا لوعم م-هيحاص نأ ةيحرلا لها تاراملق

 ماشلا لضاو قارعلا لضا نيب متنا اولاقو ضعب يلا مهضعب

 اباف حلصلاب ضايع يلا اومعيف الوه برح. نيب مكماقم أمت

 لاو قاغتالا هب عقر ام ىلع يدع ني ليهس م-عجحلامصق

 ةنجحشم لاجرلاب يهو اضييلا ةقرعلا يلع لزنو شبجلاب ضابع

 باردا ىب ىلع ةيحرلا تثتحتأف امل يوارلا- لات اصلص تدفق

 ىيعلا سأر قو ةةذرو ندفع ب.-)تطو ضاهي-ع لصر احكلص هدلإ لوسر

 مقبخ  ناكور نوئبكربف نب نفايرتهس مل لابتم كيم اهي نكن

 ةرييضو يالغلا هي ماس ند لاط- علا هدب ناكو فلا ةبام

 مهناو يوارللا لاف ىنبتالث يف بلاك نب مضهجو حوشكم ند

 | ىويلكسملا ناو ةبيسرلاو :ظقرلا : تيب لابشالا مهني, تلصتا

 ملعا لكملا اها اب اولاقو ىيعلا سارب ضابرهدسلا لكملا

 اع اع ىندكأو اذود اود صقو انراند ابنت دق دديح با_دع١ 3

 ملو (1©عبب مهنم) :) مكنم رثكا انكو (1 انيلغز

 15 صتقفأ صعصلمتنم م1هععغب ةسكءععسل هند اولاق 2116 انيلع .
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 اذ هال نا رو
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 تنس 2 مس

 ” ليكتت داهم كتحامللا قاةةفاجو ىكيبينك ..5) :ىقنس *مابقو

 دادس ادق لكنك تار اهو انتو كلك فقر انمو ىنقم هللا
 ن

 اشي ب هعدم رت-هسجو يمس ءع_الا ماس نسب ضايع يلا اهملسو ةدأر

 نأ هللا ىم ١ ىجا ناو لاو ندد 2 اراتيكو ةعمب-در ضرأ يلا

 هللا ةعاط 2 داه-_ةجالاو هللا يولي ا مبدع يلع انهضخقغت

 نيدهاجعاو نيفموملا نفاس خلييلو داهجلا 3 ناوقلا هقحب ل

 ه«لونا اهم نسيلس 8 كيس هد (رمار ورم امو ىنبلروالا

 قيقفافملاو :نانكلا 'ىضاح , يفنلا ابهيأ اي ىسيلياللا

 هةيقنلا مك نمملطمملا يلعو يبلع مالسلاو م-هبلع طلطغاو

 ” ديلاو ةييالولاب :قرتعشالا مئاغ ىب ضايغ يللا ايهناثإاباتك

 عم باقكلا تعدو لاق لكشف رادو سرقلا ةعم-در ضرا يلا

 ابابا نيل ةسللأ لاس تيد نم ةذوزو يدارملا س-+ب3 ندب يعاني

 هدجوقف ةدبييع ينأ يل لصو يح ضرالا يوطي ماسف ربسملاب

 ٍناملا باممكلا ملسو باقكلا ءبلا 2 ير بط ع يلع الزاف

 هريسوبي ضايع افضو نيقمومتا ريمالو هلل ةعاطلاو م 0

 نم نيفلا اهنذم سياف نالا ةيبنامث ةبام «ل نكقعو د 4

 راعذالا وذو ة_عيبر .نب ورمعو رارضو تلاخ مهةلهج نمو ةباحصلا
 داذقملاو رعهسق نب رسماسعو جشالا نب ةدجلطو لبقع نب ةزهجو

 :1) زد 6 ىيفنت رم 1100 تاتذال 562511 22532 0 1ءوذ نن00 طنع 4601

 ©« 1 205+ 1 هس م0121 , ج11 1 ندونن فحو 7و1 1216 نمل

 مامي هسو نجيب



 تعدي اما هوَ يلا ها 07 دي ع وسبا بتلك اهدنعتذ لاق 3

 د ممل يقسب الو دجاسم مهسيانك تراص دقو مهتاربت تاع دقو

 ىل اذه ىناقكي ىضما * لاقو: طرق ىب هللا دنيعل ةاطعاو هقخو

 امايآا راسو باتل هللا تبع كات يرارلا لاق رمع ةفيلخملا

 دم باتللا ممعل لولكز ةينطلا ”ةييحملا لنمو” لل لال

 بارصخخو للجد رتسع هللا نم رصنلاو رغطظلاب كمل جب ةديدع ودا 7

 ىلا قع ءاركر بامكلا ربع: ةلحالا# ةكوهالابا تح نما ناك

 الكنتاو مبظعلا هللا اوركشف مالسالا ىلع مهب هللا تق امد

 ا اهلظاو رغكا ةلوحه باهذاب معنلا نم (يلوا) الرا ام 'يع

 ”ناهنزا دعب افآ ةذيبع يالا ابان بنتكو لاذ تلا

 ىياتك لصو هنا دعب امألت دمحم هقلخ ربخ ىلع يتلصاو

 راغكا لاتق يف. ىسفن تدهجل دقو ىنبملسملا لع يراقو

 (0 اهالص) املا" ىف, تسوس راما كلما مايضر لإ تيه راوسو
 ىضرف_ اذا نع لزق لو 7 راغغلا :لكملا .ىع ضرغلا . مولي :هدص"
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